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ΓΖΛΩΔΗ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 (σύμυωνα με το άρθρο 5, παράγραυος 2 τοσ Ν. 3556/2007) 

 

 
Με ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη θαη δειψλεηαη φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε νη εμακεληαίεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο «ALPHA TRUST-ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ» γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2017 έσο 30.06.2017, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα 

κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν 

αιεζή ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

θαη ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηηο παξαγξάθνπο, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.  

Δπηπξφζζεηα, βεβαηψλεηαη θαη δειψλεηαη φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.  

 
 

Κεθηζηά, 27 Ηνπιίνπ 2017 
 

Οη δεινχληεο - βεβαηνχληεο 
 

Φαίδσλ-Θεφδσξνο Σακβαθάθεο Κσλζηαληίλνο Σδηληέξεο Νηθφιανο Κπξηαδήο 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Αληηπξφεδξνο Γ.. Γηεπζχλσλ χκβνπινο Μέινο Γ.. 
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ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
Ζ νινθιήξσζε ηεο πνιχ-αλακελφκελεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππνζρέζεηο γηα κέηξα 

ειάθξπλζεο ηνπ ρξένπο θαηά ην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2018 θαζψο θαη ε πηζαλή 

επάλνδνο ηεο Διιάδαο ζηηο αγνξέο θαηά ην επφκελν δηάζηεκα, βνήζεζαλ ζηε κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη 

απνηέιεζαλ έλα αθφκε ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο απνηππψζεθε ηφζν ζηελ απνθιηκάθσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ 

φζν θαη ζηελ αχμεζε ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην ειιεληθφ Υξεκαηηζηήξην θπξίσο θαηά ην β’ 

ηξίκελν ηνπ 2017, φπνπ εμαιείθηεθε ε αβεβαηφηεηα ηνπ θιεηζίκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο. 

 

ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ε νηθνλνκία παξνπζίαζε ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο. χκθσλα κε ηελ Δζληθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ε νηθνλνκία παξνπζίαζε ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο θαηά 0,4% ζε εηήζηα βάζε θαηά ην α’ 

ηξίκελν ηνπ 2017, αθνινπζψληαο ηε κεδεληθή αλάπηπμε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε ρξήζε 2016. Δπηπιένλ, ε 

Διιάδα έρεη ζεκεηψζεη κεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε δεκνζηνλνκηθή πξφνδν θαηά ην 2016. Σν 

πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ην 2016 αλήιζε ζε 4,2% ηνπ ΑΔΠ απφ 0,5% ην 2015, 

ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ην ζηφρν πνπ είρε ηεζεί ζηελ Διιάδα 

απφ ην Πξφγξακκα Πξνζαξκνγήο ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο. Ζ δε πνξεία ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαηά ην πξψην πεληάκελν ηνπ έηνπο ππνδειψλεη φηη θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 

αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο γηα πξσηνγελέο πιεφλαζκα 1,75% ηνπ ΑΔΠ. 

 

Έηζη, ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο ρψξαο φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ηελ απφδνζε ηνπ 10εηνχο ειιεληθνχ 

νκνιφγνπ, ε νπνία θαηήιζε ζην 5,36% ζην ηέινο Ηνπλίνπ, ζπλεηέιεζε ζηελ εληππσζηαθή απφδνζε ηνπ 

ειιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 27,98% θαηά ην α’ εμάκελν ηνπ 2017. 

 

ΓΔΗΚΣΔ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ 

Βαζηθνί Γείθηεο   % Μεηαβνιή Α' εμακήλνπ 2017 

ΓΔΝΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ ΣΗΜΧΝ Υ.Α. 27,98% 

FTSE/Υ.Α. LARGE CAP 23,68% 

ΓΔΗΚΣΖ ΣΗΜΧΝ ΜΔΑΗΑ - ΜΗΚΡΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΠ. 83,57% 

ΓΔΗΚΣΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ Υ.Α. 8,45% 

FTSE/Υ.Α.-Υ.Α.Κ. ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ 24,14% 

FTSE/XA MID & SMALL CAP ΘΔΜΔΛΗΧΓΧΝ 
ΜΔΓΔΘΧΝ 

31,53% 

FTSE/Υ.Α. MID CAP 44,85% 

FTSE/ΥΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ 29,17% 

FTSE/ΥΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ PLUS 46,60% 

FTSE/Υ.Α. ΓΔΗΚΣΖ ΑΓΟΡΑ 24,16% 

FTSE/Υ.Α. LARGE CAP NET ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΑΠΟΓΟΖ  

25,07% 

ΓΔΗΚΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΔΗΚΣΖ 
Υ.Α. 

29,33% 
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Κιαδηθνί Γείθηεο   % Μεηαβνιή Α' εμακήλνπ 2017 

FTSE/Υ.Α. ΣΡΑΠΔΕΔ 24,14% 

FTSE/X.A. ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 26,60% 

FTSE/Υ.Α. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 12,97% 

FTSE/Υ.Α. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ - ΤΠΖΡΔΗΔ 47,41% 

FTSE/Υ.Α. ΔΜΠΟΡΗΟ 11,31% 

FTSE/Υ.Α. ΠΡΟΧΠΗΚΑ - ΟΗΚΗΑΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 10,08% 

FTSE/Υ.Α. ΣΡΟΦΗΜΑ - ΠΟΣΑ 24,82% 

FTSE/Υ.Α. ΠΡΧΣΔ YΛΔ 34,31% 

FTSE/Υ.Α. ΚΑΣΑΚΔΤΔ - ΤΛΗΚΑ 26,12% 

FTSE/Υ.Α. ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ - ΑΔΡΗΟ 56,86% 

FTSE/Υ.Α. ΣΑΞΗΓΗΑ - ΑΝΑΦΤΥΖ 19,10% 

FTSE/Υ.Α. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 13,92% 

FTSE/Υ.Α. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 18,03% 

FTSE/Υ.Α. ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 50,56% 

 

Δμέιημε, επηδόζεηο & ζέζε εηαηξείαο 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδεηαη ε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο, θαζψο θαη ε ζέζε ηεο ζηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ.  

Γειηίν Σηκώλ Δηζεγκέλσλ Α.Δ.Δ.Υ 30/06/2017 

A/A   

Σηκή 
κεηνρήο 

ζε € 

Δζσηεξηθή 
αμία 

κεηνρήο Premium 

Απόδνζε 
εζσηεξηθήο 

αμίαο 
Καζαξή Αμία 

Δλεξγεηηθνύ 

ζε € (Discount) από 31/12/16 ζε € (NAV) 

1 
ALPHA TRUST 
ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ Α.Δ.Δ.Υ. 18,43 26,16 -29,55% 21,76% 10.926.618,30 

2 ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Δ.Δ.Υ 0,71 0,78 -8,97% -3,87% 8.675.470,65 

 19.602.088,95 

ΜΔΖ ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ (βάζεη ελεξγ.) ΣΗΜΖ PREMIUM / DISCOUNT  -20,44% 

ΜΔΖ ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ (βάζεη ελεξγ.) ΑΠΟΓΟΖ A.Δ.Δ.Υ από 31/12/16 10,42% 

ΜΔΖ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ A.Δ.Δ.Υ από 31/12/16 0,09% 

 

Απφ ηνλ πίλαθα απηφ, κε ηα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Θεζκηθψλ Δπελδπηψλ, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηα 

εμήο: 

ην ηέινο ηνπ α’ εμακήλνπ ηνπ  2017, νη Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ, έθιεηζαλ κε ην 

κεζνζηαζκηθφ discount ηνπ θιάδνπ λα δηακνξθψλεηαη ζε -20,44%, κέζε ζηαζκηζκέλε απφδνζε απφ ηελ 

αξρή ηνπ έηνπο 10,42% θαη κέζε αξηζκεηηθή απφδνζε 0,09%. 

Οη απνδφζεηο ηεο εζσηεξηθήο αμίαο θαηά ην α’ εμάκελν ηνπ  2017 θηλήζεθαλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά γηα ηηο 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, θπκαηλφκελεο απφ -3,87% έσο 21,76%. Ζ απφδνζε ηεο εηαηξείαο καο αλήιζε ζε 

21,76%.  
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Δπηζεκαίλνπκε επηπιένλ φηη, ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ θιάδνπ Δηαηξεηψλ Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ 

ηελ 30/06/2017 δηακνξθψζεθε ζε 19,60 εθ. επξψ, έλαληη 17,955 εθ. επξψ πεξίπνπ ην ηέινο ηνπ 2016, ελψ 

ηελ 30/06/2016 αλεξρφηαλ ζε 16,70 εθ. επξψ.  

Ο Γεληθφο Γείθηεο ηνπ Υ.Α., απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, ζεκείσζε άλνδν θαηά πνζνζηφ 27,98%, ν Γείθηεο 

πλνιηθήο Απφδνζεο Γ.Γ. Υ.Α. 29,33%, ελψ ν FTSE/Υ.Α. Large Cap παξνπζίαζε άλνδν 23,68%  θαηά ην 

ίδην δηάζηεκα. 

 
Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ζεκεηψλνπκε φηη ε Δηαηξεία απνζθνπεί ζηελ 

επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθψλ απνδφζεσλ γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο, κέζσ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ θαη εηζνδεκαηηθψλ 

πξνζφδσλ, επελδχνληαο ζε κεηνρηθέο θαη ινηπέο θηλεηέο αμίεο θπξίσο Διιήλσλ εθδνηψλ. Ζ επελδπηηθή 

πνιηηηθή πινπνηείηαη απφ ηε Γηαρεηξίζηξηα Δηαηξεία ALPHA TRUST Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ θαη Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ (ALPHA TRUST), κε ηε ζπκκεηνρή θαη αμηνπνίεζε 

ησλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ κειψλ ηεο επελδπηηθήο νκάδαο ηεο, κε ζηφρν ηηο «θαιχηεξεο επηινγέο», 

ζπλδπάδνληαο ηελ θαηαλνκή θεθαιαίσλ, ηελ επηινγή αμηνγξάθσλ, ηε ζχλζεζε ραξηνθπιαθίνπ θαη ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλνπ. 

ηηο 30/06/2017 ην ραξηνθπιάθην ηεο Δηαηξείαο ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ήηαλ επελδεδπκέλν θαηά 94,66% ζε 

κεηνρέο εζσηεξηθνχ (ζπκπεξηιακβάλνληαη ίδηεο κεηνρέο), θαηά 4,56% ζε νκφινγα εζσηεξηθνχ θαη θαηά 

0,78% ζε δηαζέζηκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ).  

Δπηζεκαίλεηαη ηέινο, φηη ε Δηαηξεία παξέζηε ή εθπξνζσπήζεθε θαη άζθεζε ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ σο 

κέηνρνο, ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ εθδνηξηψλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε. 

Φζάλνληαο ζην πιένλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αλαθνξάο καο, ζηνλ ηνκέα δειαδή ηεο απφδνζεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, θαηά ην α’ εμάκελν 2017, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη ζην πιαίζην ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξάηεζαλ, ε ρξήζε έθιεηζε κε θέξδνο. Ζ απφδνζε ηεο εζσηεξηθήο 

αμίαο αλήιζε ζε 21,76% θαη ε ρξήζε έθιεηζε κε θέξδε 1,96 εθαη. επξψ έλαληη δεκηψλ 0,76 εθαη. επξψ ην α’ 

εμάκελν ηνπ 2016. Ζ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ηελ 30.06.2017 ήηαλ 26,16 επξψ.  

Σα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ Α’ εμακήλνπ, αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε 2,536 εθαη. επξψ πεξίπνπ, έλαληη -0,457 εθαη. 

επξψ πεξίπνπ ηνπ Α’ εμακήλνπ 2016. Σα έζνδα απηά πξνέξρνληαη θπξίσο απφ θέξδε απφ απνηίκεζε 

ρξενγξάθσλ ζε εχινγεο αμίεο, κε βάζε ηα ΓΠΥΑ θαη θέξδε απφ αγνξαπσιεζίεο, πνζνχ 2,400 εθαη. επξψ, 

έλαληη δεκηψλ πνζνχ 0,58 εθαη. επξψ ηνπ Α’ εμακήλνπ 2016 θαη απφ πξνζφδνπο ραξηνθπιαθίνπ, πνζνχ 

0,135  εθαη. επξψ έλαληη πνζνχ 0,12 εθαη. επξψ ηνπ Α’ εμακήλνπ 2016. Οη σο άλσ πξφζνδνη ραξηνθπιαθίνπ 

αλαιχνληαη ζε ηφθνπο νκνιφγσλ θαη απνδφζεηο απφ ηνπνζεηήζεηο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ πνζνχ 0,01 

εθαη. επξψ θαη κεξίζκαηα κεηνρψλ 0,12  εθαη. επξψ.  

 
Σα έμνδα ηνπ εμακήλνπ, αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε 0,535 εθαη. επξψ πεξίπνπ, έλαληη 0,28 εθαη. επξψ πεξίπνπ 

ηνπ Α’ εμακήλνπ 2016 θαη αλαιχνληαη σο εμήο: Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο πνζνχ 0,147 εθαη. επξψ, ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο  ηξίησλ θαη ινηπέο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο. Γαπάλεο δηαρείξηζεο 
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ραξηνθπιαθίνπ πνζνχ 0,388 εθαη. επξψ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο δηαρείξηζεο, ε ακνηβή 

ζεκαηνθπιαθήο, ηα έμνδα αγνξαπσιεζίαο ρξενγξάθσλ, κέξνο ησλ θφξσλ θαη νη ινηπέο ζρεηηθέο δαπάλεο.  

 
Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο Δηαηξίαο, θαηά ην Α’ εμάκελν ηεο ρξήζεο 2017, ήηαλ θέξδε πνπ αλήιζαλ 

ζην πνζφ ησλ 2,001 εθαη. επξψ, έλαληη δεκηψλ 0,731 εθαη. επξψ ηνπ Α’ εμακήλνπ 2016 θαη κεηά ηελ 

πξνζζήθε ησλ κε ελζσκαησκέλσλ ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξσλ (0,375% επί ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ – Άξζξν 45 ηνπ Ν.4389/2016) αλήιζαλ, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε, ζην πνζφ ησλ 1,963 εθαη. 

επξψ, έλαληη δεκηψλ 0,760  εθαη. επξψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2016.  

 
Δπηζεκαίλνπκε επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ε ππεξαμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

30/06/2017, πνζνχ 2.223,89 ρηι. επξψ, έλαληη ππναμίαο 249,38 ρηι. επξψ ηνπ Α’ εμακήλνπ 2016, 

ινγηζηηθνπνηήζεθε θαη νδεγήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

Σν ελεξγεηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ζην ηέινο ηνπ Α’ εμακήλνπ, αλήιζε ζε 11,26  εθαη. επξψ. 

Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ 
 
Με ηελ απφ 7/6/2016 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, απνθαζίζηεθε: 

Ζ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν. 3604/2007, κε ζθνπφ ηε δηαγξαθή ηνπο, κε ηνπο εμήο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: 

i) Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 10% ηνπ εθάζηνηε ζπλφινπ ησλ 

κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο. 

ii) Αλψηαην φξην ηηκήο ηα 50,00 επξψ θαη θαηψηαην ην 1,00 επξψ. 

iii) Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αγνξάο ζα είλαη 24 κήλεο, δειαδή κέρξη ηελ 6/6/2018. 

 
Ζ Δηαηξία κε ηελ απφ 23.12.2016 επηζηνιή ηεο πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γλσζηνπνίεζε ηελ απφ 

22.12.2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε Δηαηξία, ιφγσ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο εκπνξεπζηκφηεηαο ηεο κεηνρήο, δηελεξγεί απφ ηηο 27.12.2016 αγνξέο ηδίσλ κεηνρψλ, κέρξη 

ζπκπιήξσζεο ηνπ πνζνζηνχ 10% ηνπ ζπλφινπ, ρσξίο λα ηεξνχληαη απαξαηηήησο νη απαιιαθηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 596/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 
Καηά ηελ 30/06/2017 ε Δηαηξεία θαηείρε 15.053 ίδηεο κεηνρέο, κε κέζε ηηκή θηήζεο 13,98 επξψ αλά κεηνρή, 

πνζνζηφ 3,6046 % ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο. 

Γηαρείξηζε θηλδύλσλ ραξηνθπιαθίσλ  

Με ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ, ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 3/645/30.04.2013 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, θαζφξηζε δηαδηθαζίεο θαη αλέζεζε κε ηελ απφ 15/01/2016 χκβαζε, ζηε 

δηαρεηξίζηξηα εηαηξία ALPHA TRUST, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θηλδχλσλ 

ραξηνθπιαθίσλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξίαο, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη κεηξψληαη κε αθξίβεηα φινη νη βαζηθνί θίλδπλνη, φπσο ελδεηθηηθά ν θίλδπλνο αγνξάο (market 
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risk), ν πηζησηηθφο θίλδπλνο (credit risk), ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (liquidity risk) θαη ν θίλδπλνο 

αληηζπκβαιινκέλνπ (counterparty risk).  

- Κίλδπλνο Αγνξάο (Market Risk): γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, φπσο νξίδεη ε παξαπάλσ απφθαζε, ζα αθνινπζείηαη ε πξνζέγγηζε βάζεη δπλεηηθήο δεκίαο 

(Value-at-Risk, VaR), κε ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο Ιστορικής Προσομοίωσης (Historical VaR). Σν 

πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο VaR, παξέρεηαη απφ ηελ εηαηξεία Effect S.A..  

Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζρεηηθήο δπλεηηθήο δεκηάο εθαξκφδεηαη ζην ραξηνθπιάθην ηεο ΑΔΔΥ θαη ζην δείθηε 

αλαθνξάο ηνπ (benchmark index) ζε θαζεκεξηλή βάζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο:  

 δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ελελήληα-ελλέα ηνηο εθαηφ (99%),  

 πεξίνδνο παξαηεξήζεσλ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο (δηαθφζηεο 

πελήληα εξγάζηκεο κέξεο) απφ ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ, 

 επελδπηηθφο νξίδνληαο ελφο (1) κήλα (είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο) 

 ε δπλεηηθή δεκηά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ λα εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ (%) ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, 

 ειέγρεηαη πσο ε δπλεηηθή δεκία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο δελ ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο 

δπλεηηθήο δεκίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείθηε κφριεπζεο ηεο Δηαηξείαο ζε 2. 

Ζ κεζνδνινγία Historical VaR πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Δγρεηξίδην Υξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Effect 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Δπηπιένλ, ε Δηαηξία δηελεξγεί πξφγξακκα αλαδξνκηθψλ ειέγρσλ (Back Testing), θαηά ην νπνίν ζπγθξίλεη 

ηηο κεηξήζεηο δπλεηηθήο δεκηάο πνπ έρεη ππνινγίζεη κε ηηο εκεξήζηεο κεηαβνιέο ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ηεο ΑΔΔΥ ζην ηέινο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο.  

Πέξαλ απηψλ, ε Δηαηξία δηελεξγεί πξφγξακκα ειέγρσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress 

testing), βαζηδφκελν ζε απζηεξά θαη επαξθή θξηηήξηα ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. Οη έιεγρνη εθαξκφδνληαη 

ζε κεληαία βάζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, φπσο απηή ήηαλ δηακνξθσκέλε ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, θαη επηθεληξψλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ λα 

πξνθχςνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα αθξαία ηζηνξηθά ζελάξηα ή ζε ζπλζήθεο αζπλήζηζησλ αιιαγψλ. Οη έιεγρνη 

θφπσζεο επηθεληξψλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ δελ θαιχπηνληαη πιήξσο απφ ηε κέζνδν δπλεηηθήο δεκηάο.  

- Πηζησηηθόο Κίλδπλνο (Credit Risk): Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θίλδπλνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

θαηαλνκή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αλά βαζκίδα πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ε νπνία ιακβάλεηαη κέζσ ηνπ  

Bloomberg θαη πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε βαζκίδσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, φπσο απηέο αμηνινγνχληαη 

απφ ηνπο ηέζζεξεηο κεγαιχηεξνπο Οίθνπο Αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (S&P, Moody’s, Fitch, θαη 

DBRS ). ε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα είλαη αλάκεζα ζε δχν βαζκίδεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ρακειφηεξε 

- Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο (Liquidity Risk): ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αθνξά ην βαζκφ ξεπζηνπνίεζεο κηαο 

επελδπηηθήο ζέζεο ή κέξνπο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. γηα δεδνκέλε ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, εθηηκάηαη ην 
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πνζνζηφ πνπ δχλαηαη λα ξεπζηνπνηεζεί αλά εκέξα θαζψο θαη ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ 

πιήξε ξεπζηνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, βάζεη ηεο εκπνξεπζηκφηεηαο ησλ επηκέξνπο ζέζεσλ απηνχ (πεγή 

Bloomberg). Γηα ζθνπνχο ζπληεξεηηθήο πξνζέγγηζεο, ζεσξείηαη φηη δελ δχλαηαη λα ξεπζηνπνηεζεί φγθνο 

κεηνρψλ πνπ λα ππεξβαίλεη ην έλα ηξίην ηνπ κέζνπ φξνπ εκεξήζησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ηξηκήλνπ.  Γηα ηα νκφινγα θαη ηα παξάγσγα, ζε πεξίπησζε πνπ απηά ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ραξηνθπιάθην 

ηεο Δηαηξίαο, ζα ππνινγίδεηαη φπνπ είλαη απηφ εθηθηφ. 

- Κίλδπλνο Αληηζπκβαιινκέλνπ (Counterparty Risk): γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ 

ππνινγίδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ε θαζαξή ζέζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (ρξεσζηηθή / πηζησηηθή) σο πξνο ηνλ 

θάζε αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ, απνηππψλνληαο ηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο πξνο απηφλ. 

Αλαθνξηθά κε πξάμεηο επί κε δηαπξαγκαηεχζηκσλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Απφθαζε φηη ν θίλδπλνο αλά αληηζπκβαιιφκελν ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε 

δπλεηηθή δεκία, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ 

Δηαηξία δελ δηελεξγεί πξάμεηο ζε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζε νξγαλσκέλε 

αγνξά,  θαη γηα απηφ δελ αθνινπζεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Απφθαζε φζνλ αθνξά ηε κέηξεζε ηνπ 

θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε ζρεηηθέο πξάμεηο κε βάζε ηε δπλεηηθή δεκηά. ε πεξίπησζε πνπ πξνβεί ζε 

ζρεηηθέο πξάμεηο, νθείιεη λα ππνινγίδεη κε βάζε ηε δπλεηηθή δεκηά ηνλ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ ζχκθσλα 

κε ηελ Απφθαζε. 

- Κίλδπλνο Λεηηνπξγηθόο: Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα λα 

πξνθιεζεί άκεζα ή έκκεζα δεκία απφ έλα εχξνο παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

ηεο Δηαηξείαο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ππνδνκέο ηεο αιιά θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

φπσο νη δηάθνξνη πάξνρνη, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηα γεληθψο απνδεθηά πξφηππα επελδπηηθήο δηαρεηξηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 
πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαη άιιεο ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο  

Με βάζεη ην ΓΛΠ24, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζπλδεφκελν κέξνο ζεσξείηαη εθείλν ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα ειέγρεη ή λα εμαζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη 

ε εηαηξεία, αλαθέξνπκε ηα θαησηέξσ:  

Με βάζεη ην ΓΛΠ24, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζπλδεφκελν κέξνο ζεσξείηαη εθείλν ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ειέγρεη ή λα εμαζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη 

ε εηαηξία, αλαθέξνπκε ηα θαησηέξσ:  

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (Γηαρείξηζε 

Δπελδχζεσλ), ζχκθσλα κε ηελ απφ 17/12/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, έρεη 

αλαηεζεί κε “χκβαζε Γηαρείξηζεο Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ”, ζηελ ALPHA TRUST 

απφ ηελ νπνία θαη αζθήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1/01-30/06/2017 κε βάζε ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή 

πνπ έρεη θαζνξηζζεί. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο απηήο, ε νπνία εγθξίζεθε απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο 19/4/2017 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3371/2005, αλ δελ θαηαγγειζεί, 

αλαλεψλεηαη απηφκαηα γηα έλα έηνο θάζε θνξά κε έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 
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κεηφρσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξίζεη επίζεο Δπηηξνπή Δπελδχζεσλ, ε νπνία έρεη 

απνθιεηζηηθά ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηα επελδπηηθά ζέκαηα ηεο Δηαηξίαο. Γηα ηηο παξερφκελεο 

απηέο ππεξεζίεο ε ακνηβή ηεο ALPHA TRUST νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 1,5% εηεζίσο επί ηεο εκεξήζηαο 

ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο «ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ», φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ εκεξήζην 

πίλαθα επελδχζεσλ, πξνζαπμαλφκελεο θαηά ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο θάζε είδνπο απαηηήζεηο θαη 

κεηνχκελεο θαηά ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο ππνρξεψζεηο απφ αγνξέο ρξενγξάθσλ. ε πεξίπησζε πνπ 

ε επηηπγραλφκελε εηήζηα πνζνζηηαία απφδνζε ηεο «ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ» είλαη ζεηηθή, ε «ALPHA 

TRUST» ζα δηθαηνχηαη επηπιένλ ηεο ακνηβήο, πξφζζεηε ακνηβή (success fee) ε νπνία ζα είλαη ίζε 

κε 20% επί ηεο επηηεπρζείζαο ζεηηθήο απφδνζεο. 

 Δπίζεο κε ηελ σο άλσ ζχκβαζε, έρεη αλαηεζεί ζηελ ALPHA TRUST ε παξνρή ππεξεζηψλ δηνίθεζεο 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4209/2013, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζε λνκηθέο ππεξεζίεο, 

ππεξεζίεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο, ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο κεηφρσλ, έιεγρν ηεο ηήξεζεο 

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, ινηπέο ππεξεζίεο δηνίθεζεο, δηαθήκηζε, εκπνξηθή πξνψζεζε θιπ. Γηα ηηο 

παξερφκελεο απηέο ππεξεζίεο ε ακνηβή ηεο ALPHA TRUST νξίδεηαη ζε 4.265,00€ κεληαίσο πιένλ 

ΦΠΑ.  

 Ζ Δηαηξία έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε δαλεηζκνχ ελφο κηζζσηνχ απφ ηελ ALPHA TRUST, ηνλ νπνίν 

απαζρνιεί σο εζσηεξηθφ ειεγθηή. 

 Δθκηζζσηήο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο είλαη ε ALPHA TRUST ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ γηα ηα λέα γξαθεία επί ηεο νδνχ Σαηνΐνπ 21, Κεθηζηά θαη ζεσξείηαη ζπλδεδεκέλν κέξνο 

ιφγσ ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ ALPHA TRUST.  

 Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξνεγθξίλεη θαη εγθξίλεη ηηο ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηηο ακνηβέο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ.  

 Σα κέιε ηνπ Γ.. δειψλνπλ φηη δελ ζπκκεηείραλ ζηε δηνίθεζε ή ζην θεθάιαην άιισλ εηαηξηψλ ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%, νχηε αζθνχζαλ δηνηθεηηθή επηξξνή θαζψο θαη νπδεκία επηρεηξεκαηηθή 

ζρέζε, ζπκθσλία, ζχκβαζε ή ζπλαιιαγή ππήξμε κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηψλ ζην θεθάιαην 

θαη ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ ηα σο άλσ κέιε ηνπ Γ.. ή θαη νη θχξηνη κέηνρνη ηεο 

εηαηξίαο, νη νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ απφ ην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο κε εμαίξεζε 

ηνπο: 

 

 Ο θ. Alexander Zagoreos είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ: The World Trust Fund, 

Aberdeen Emerging Smaller Companies Opportunities Fund, Alpha Trust Andromeda Fund. 

 O θ. Φαίδσλ – Θεφδσξνο Σακβαθάθεο είλαη Αληηπξφεδξνο ηεο ALPHA TRUST A.E. Γηαρείξηζεο 

Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ θαη Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ θαη ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην απηήο κε πνζνζηφ 20,492%. Δπίζεο είλαη Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηεο εηαηξείαο «Φπηηθή Δηαηξεία Αλαπηπμηαθή Α.Δ.» θαη ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην απηήο κε πνζνζηφ 67,61%, Μέινο Γ.. ηεο ID HOLDINGS S.A. θαη κεηέρεη ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην απηήο κε πνζνζηφ 100%, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηεο εηαηξείαο 

«Quest πκκεηνρψλ Αλψλπκε Δηαηξεία», Αληηπξφεδξνο Γ..-αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 
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ηεο BRIQ PROPERTIES Α.Δ. Δπελδχζεσλ ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία, κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο «Taylor Young Investment Management Limited».  

 Ο θ. Anastasios Adam είλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο «Optima Fund Management 

LLC» (Νέα Τφξθε. 

 Ο θ. Νηθφιανο Κπξηαδήο είλαη αληηπξφεδξνο θαη κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο «Ergoman A.E.».  

 Ο θ. James Edward Jordan είλαη Μέινο Γ.. ησλ THE FIRST EAGLE FAMILY OF MUTUAL 

FUNDS θαη JZ CAPITAL PARTNERS, LLC (GUERNSEY INVESTMENT TRUST COMPANY). 

Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαζψο θαη ηα πνζά ησλ ζεκαληηθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 

01/01/2017-30/06/2017 έρνπλ σο θάησζη: 

Δκθάληζε ησλ ζπλαιιαγώλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Λνηπώλ πλνιηθώλ Δζόδσλ 

  
1/1- 

30/6/2017 
1/1- 

30/6/2016 

Alpha Trust     

-   Ακνηβή γηα δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ 91.949,24 70.677,40 

-   Ακνηβή γηα success fee 276.708,00 0,00 

-   Ακνηβή γηα δαλεηζκφ ππαιιήινπ 21.576,00 21.431,00 

-   Ακνηβή γηα ππνζηήξημε ινγηζηεξίνπ 31.731,60 31.518,35 

  421.964,84 123.626,75 

      

Alpha Trust Διιεληθή Γε ΑΔ Κηεκαηηθή       

-   Ακνηβή γηα ελνίθηα 3.885,00 3.885,00 

      

Ακνηβέο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ     

- Ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  40.000,00 42.000,00 

- Ακνηβέο Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 12.805,84 12.500,00 

- Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ΔΦΚΑ 7.376,11 0,00 

  60.181,95 54.500,00 

 
Δκθάληζε ζπλαιιαγώλ ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

  30/6/2017 31/12/2016 

  Τπνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο 

Alpha Trust Α.Δ.Γ.Α.Κ.Ο.Δ.Δ 303.488,30 2.590,80 

Ακνηβέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  14.318,00 3.976,95 

      

  30/6/2017 31/12/2016 

  Απαηηήζεηο Απαηηήζεηο 

Alpha Trust Διιεληθή Γε ΑΔ Κηεκαηηθή   1.250,00 1.250,00 
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Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 19.04.2017 ελέθξηλε λα δνζνχλ γηα ηε ρξήζε 2017 ακνηβέο 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 200.000,00. Δπίζεο, γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν 

ελέθξηλε επηπιένλ πνζφ 25.000,00 επξψ.  

 

Γεγνλόηα κεηά ηε ιήμε ηνπ Α΄ εμακήλνπ 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

Κίλδπλνη & αβεβαηόηεηεο – εμέιημε δξαζηεξηνηήησλ δεύηεξνπ εμακήλνπ  

ε έλα εμαηξεηηθά ζχλζεην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ε εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ε επηηάρπλζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ε επάλνδνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζε δηαηεξήζηκε αλαπηπμηαθή ηξνρηά θξίλνληαη σο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζεηηθή πνξεία ησλ 

εγρψξησλ επελδπηηθψλ αμηψλ. 

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ηξίηε αμηνιφγεζε αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ ην Φζηλφπσξν, ελψ ε νινθιήξσζή 

ηνπο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο ζα κπνξνχζε λα ζπληειέζεη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε 

ηνπ θηλδχλνπ ηεο ρψξαο.  

 
Δλεκέξσζε επελδπηηθνύ θνηλνύ 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ έσο 30

ε
 Ηνπλίνπ 2017 θαη έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Δγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο Δηαηξείαο ηελ 27ε Ηνπιίνπ 2017 θαη ζα δεκνζηνπνηεζνχλ καδί κε ηελ παξνχζα Έθζεζε Γηαρείξηζεο κε 

ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε  www.andromeda.eu 

Με ζθνπφ ηε δηαξθή θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε, γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη γεληθά ηηο εμειίμεηο 

ζηελ Δηαηξεία, ζπληάζζεηαη θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, ην θείκελν 

«Δπελδπηηθή Δλεκέξσζε». 

Δπίζεο, κε ζθνπφ ηελ ηαθηηθφηεξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, 

αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα καο δειηίν «Μεληαία Δλεκέξσζε», ακέζσο κεηά ηε ιήμε θάζε κήλα. 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο επίζεο θαζεκεξηλά θαηαρσξνχκε ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο θαη θάζε λέν 

πνπ αθνξά ζηελ Δηαηξεία. 

 

 

Κεθηζηά, 27 Ηνπιίνπ 2017 

 

 

Φαίδσλ-Θεφδσξνο Σακβαθάθεο 

Αληηπξφεδξνο Γ.. 

 

http://www.andromeda.eu/
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«Κελή ζειίδα»
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ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ALPHA TRUST-ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ» 

 
Δηζαγσγή 

 
Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο «ALPHA TRUST-

ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ» ηεο 30
εο

 Ηνπλίνπ 2017 θαη ηηο 

ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο 

πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3556/2007.  Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ» 34). 

Γηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

 

Δύξνο Δπηζθόπεζεο 

 
Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε 

Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο 

Οληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα 

δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη 

ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο 

επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ 

πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ 

έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

 

πκπέξαζκα 

 
Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ παξνπζηάδεη εχινγα, 

απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ALPHA TRUST-ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ» θαηά ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ 2017, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 

επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 



 
  
 

18 

 

Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

 

Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε ζπλεκκέλε 

ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

 

 

Αζήλα, 27 Ηνπιίνπ 2017 
 
 
 

 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
 
 

 

 

 
 
πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε 
Μέινο ηεο Crowe Horwath International                                     Αζαλάζηνο Καηζαθηψξεο  
Φσθίσλνο Νέγξε 3, 112 57 Αζήλα 
Αξ.Μ. ΟΔΛ 125                                                                             Αξ.Μ. ΟΔΛ 1600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 

(πνζά ζε επξώ) 

 

πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 
Σημ. 

1/1-
30/6/2017 

1/1-
30/6/2016 

Αθαζάξηζηα έζνδα (έμνδα) δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ 4 2.536.079,07 -456.800,27 

Κφζηνο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ 5 -388.212,98 -80.946,66 

Μηθηέο θέξδε (κηθηέο δεκηέο)   2.147.866,09 -537.746,93 

Άιια έζνδα-έμνδα 6 -142,49 1.265,56 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7 -146.698,91 -194.689,08 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ   2.001.024,69 -731.170,45 

Φφξνο ραξηνθπιαθίνπ (Ν.3371/2005) 8 -37.906,91 -29.248,03 

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)   1.963.117,78 -760.418,48 

        

Βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή (€) 9 4,8220 -1,8209 

        

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά από θόξνπο (Β)   0,00 0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 
(Α)+(Β) 

  1.963.117,78 -760.418,48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

(πνζά ζε επξώ) 

 
Δλεξγεηηθό Σημ 30/6/2017 31/12/2016 

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό       

Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 10 2.480,00 2.480,00 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   2.480,00 2.480,00 

        

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό       

Απαηηήζεηο απφ ρξεκαηηζηέο   11.815,67 0,00 

Άιιεο απαηηήζεηο 11 76.331,60 65.860,50 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 12 10.558.182,89 8.351.184,74 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 13 611.598,13 772.455,94 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   11.257.928,29 9.189.501,18 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ   11.260.408,29 9.191.981,18 

        

Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο       

Ίδηα θεθάιαηα       

Μεηνρηθφ θεθάιαην 14 6.681.728,00 6.681.728,00 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην  15 1.033.023,00 1.033.023,00 

Λνηπά απνζεκαηηθά 16 2.586.211,41 2.586.211,41 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 17 632.458,05 -1.330.659,73 

Ίδηεο κεηνρέο 18 -210.932,19 -8.500,31 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   10.722.488,27 8.961.802,37 

        

Τπνρξεώζεηο       

Οθεηιέο απφ θφξνπο 19 23.634,86 20.934,35 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 20 1.609,40 1.609,40 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 21 512.675,76 207.635,06 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ   537.920,02 230.178,81 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ   537.920,02 230.178,81 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ   11.260.408,29 9.191.981,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ  

(πνζά ζε επξώ) 
 

 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην 

Τπέξ ην 
άξηην 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά 

Ίδηεο 
κεηνρέο 

Απνηειέζκαηα 
εηο λένλ 

ύλνιν ηδίσλ 
θεθαιαίσλ 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 1/1/2016 6.681.728,00 1.033.023,00 2.586.211,41 0,00 -2.034.520,95 8.266.441,46 

Σσγκενηρωηικά ζσνολικά έζοδα             

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο - - -   -760.418,48 -760.418,48 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα - - -   - - 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00 0,00 0,00   -760.418,48 -760.418,48 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 30/06/2016 6.681.728,00 1.033.023,00 2.586.211,41 0,00 -2.794.939,43 7.506.022,98 

              

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 1/7/2016 6.681.728,00 1.033.023,00 2.586.211,41 0,00 -2.794.939,43 7.506.022,98 

Σσγκενηρωηικά ζσνολικά έζοδα             

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο - - -   1.464.279,70 1.464.279,70 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα - - -   - - 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00 0,00 0,00   1.464.279,70 1.464.279,70 

Σσναλλαγές με ηοσς μεηότοσς ποσ 
καηατωρούνηαι 
απεσθείας ζηην καθαρή θέζη 

            

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ   - - -8.500,31   -8.500,31 

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ηνπο κεηόρνπο 0,00 0,00 0,00 -8.500,31 0,00 -8.500,31 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 31/12/2016 6.681.728,00 1.033.023,00 2.586.211,41 -8.500,31 -1.330.659,73 8.961.802,37 

              

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 1/1/2017 6.681.728,00 1.033.023,00 2.586.211,41 -8.500,31 -1.330.659,73 8.961.802,37 

Σσγκενηρωηικά ζσνολικά έζοδα             

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο - - -   1.963.117,78 1.963.117,78 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα - - -   - - 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00 0,00 0,00   1.963.117,78 1.963.117,78 

Σσναλλαγές με ηοσς μεηότοσς ποσ 
καηατωρούνηαι 
απεσθείας ζηην καθαρή θέζη 

            

Αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ   - - -202.431,88   -202.431,88 

ύλνιν ζπλαιιαγώλ κε ηνπο κεηόρνπο 0,00 0,00 0,00 -202.431,88 0,00 -202.431,88 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 30/6/2017 6.681.728,00 1.033.023,00 2.586.211,41 -210.932,19 632.458,05 10.722.488,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



 

22 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(πνζά ζε επξώ) 
 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο εκ. 
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 

Δηζπξάμεηο απφ απαηηήζεηο   2.513.792,30 381.459,50 

Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο θ.ι.π.   -2.437.011,83 -196.850,33 

Πιεξσκέο θφξσλ   -35.206,40 -29.248,03 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)   41.574,07 155.361,14 

        

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)   0,00 0,00 

        

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Αγνξέο ηδίσλ κεηνρψλ 18 -202.431,88 0,00 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα   0,00 -7.956,26 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)   -202.431,88 -7.956,26 

        

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 

  -160.857,81 147.404,88 

        

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ   772.455,94 576.451,12 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ   611.598,13 723.856,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

Δπσλπκία: «ALPHA TRUST-ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ» θαη 

κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ALPHA TRUST-ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ Α.Δ.Δ.Υ.», φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηεο εηαηξείαο.  

Ίδξπζε: Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαηαξηίζηεθε απφ ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν Αζελψλ Δπάγγειν 

Γξαθφπνπιν, κε ηελ ππ’ αξηζκφ 3353/21.6.2000 πξάμε θαη πξάμε δηφξζσζεο 3396/24.7.2000 θαη εγθξίζεθε 

κε ηελ κε αξηζκφ Κ2-8479/25-7-2000 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 7173/31-7-2000. Έιαβε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο κε ηελ κε αξηζκφ 5/192/6-6-2000 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Γηέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27-40 ηνπ Ν.3371/2005 «πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ», απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4209/2013 «πεξί Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ» θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.2190/1920 « πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ».  

Χο εηαηξεία επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, ε Δηαηξεία ππφθεηηαη ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο Α.Δ.Γ.Α.Κ. θαη 

Δηαηξεηψλ Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ (απφθαζε Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 132/2/19.5.1998). 

Έδξα: Ο Γήκνο Κεθηζηάο, θαη εηδηθφηεξα επί ηεο νδνχ Σαηνΐνπ 21, ζε γξαθεία πνπ έρνπλ κηζζσζεί απφ ηελ 

εηαηξεία «ALPHA TRUST ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ».  

Γηάξθεηα: Ζ δηάξθεηα νξίζηεθε αξρηθά ζε 50 ρξφληα απφ ηε ζχζηαζή ηεο αιιά κε ηελ απφ 4/12/12 Έθηαθηε 

Γεληθή πλέιεπζε έγηλε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ε δηάξθεηα νξίζηεθε κέρξη ηελ 

31.12.2019. Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ 

ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 παξ. 3 & 4 θαη 28 παξ. 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

θνπόο ηεο εηαηξείαο: Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη βάζεη 

ηεο απφ 20.4.2015 απφθαζεο ηεο Α΄ Δπαλαιεπηηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο, είλαη ε 

απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ θηλεηψλ αμηψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3371/2005 θαη 4209/2013 θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Δηδηθφηεξα, ε Δηαηξεία ζπληζηά Οξγαληζκφ 

Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ (ΟΔΔ) ππφ ηελ έλλνηα ηνπ Ν.4209/2013 θαη αλαζέηεη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζή ηεο 

θαη’ άξζξν 6 παξ. 2β ηνπ Ν.4209/2013 απνθιεηζηηθά ζε εμσηεξηθφ Γηαρεηξηζηή Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ 

Δπελδχζεσλ, ν νπνίνο πιεξνί φινπο ηνπο φξνπο ηνπ Ν.4209/2013. 

Ζ Δηαηξεία δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ παξεκθεξείο ζθνπνχο ή 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ελ γέλεη ζηνλ ηνκέα ηεο θεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρεη ζ’ απηέο, ηεξψληαο ηηο 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Δλαιιαθηηθψλ 

Δπελδχζεσλ. 

Μεηνρηθό Κεθάιαην: Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.681.728,00 επξψ, 

δηαηξείηαη ζε 417.608 κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία 16,00 επξψ εθάζηε θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν. 

Μεηνρέο: Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ απφ ηελ 19/12/2001. 
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Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο: Ζ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

πνπ απνηειείηαη απφ 5 κέρξη 11 κέιε. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 10/7/2012 θαζψο θαη ηελ απφ 20/4/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, αξηζκεί επηά κέιε θαη θαηά ηελ 30.6.2017 έρεη σο εμήο:  

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Alexander Zagoreos, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Φαίδσλ-Θεφδσξνο Σακβαθάθεο, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ: Κσλζηαληίλνο Σδηληέξεο, εθηειεζηηθφ κέινο 

ΜΔΛΖ: Άιέμηνο νπιηνγηάλλεο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ 

 Anastasios Adam, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ 

 James Edward Jordan, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ 

 Νηθφιανο Κπξηαδήο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ 

Έγθξηζε θαη Γηαζεζηκόηεηα ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη παξνχζεο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ έσο 30

ε
 Ηνπλίνπ 2017 θαη απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην θείκελν. 

Δγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 27
ε
 Ηνπιίνπ 2017 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ 

αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.andromeda.eu 

Τπεχζπλε γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 

2 ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ έσο 30

ε
 Ηνπλίνπ 2017 έρνπλ ζπληαρζεί 

µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη µε ηελ αλαπξνζαξκνγή, 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε εχινγε αμία µέζσ 

απνηειεζκάησλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ) ζε εχινγεο αμίεο µέζσ απνηειέζκαηνο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο 

ηεο δξαζηεξηφηεηάο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο µε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), 

θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα θαηαξηηζηνχλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2016 πξνζαξκνζκέλσλ µε ηηο αλαζεσξήζεηο πνπ επηηάζζνπλ ηα 

Γ.Π.Υ.Α. Ζ εηαηξεία δελ πξνέβε ζηε πξφσξε εθαξκνγή θάπνηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ.  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαηαξηίδνληαη θαη δεκνζηεχνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο θαη λφκηζκα ηεο ρψξαο έδξαο ηεο. 

http://www.andromeda.eu/
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Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ µε ηξφπν ψζηε λα 

δίλνπλ µηα αθξηβή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ηεο ξνψλ. 

Γελ έρνπλ γίλεη κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο (π.ρ. σθέιηκε δηάξθεηα δσήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ) 

θαζψο δελ ππάξρνπλ νπζηψδεηο ιφγνη πνπ λα επηβάιινπλ ηέηνηεο κεηαβνιέο. 

2.2 Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα 

ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ 

εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2017 

 
ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) “Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο” 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ 

επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε 

δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά. 

 
ΓΛΠ 7  Καηαζηάζεηο ηακηαθώλ ξνώλ (Σξνπνπνίεζε) “Γλσζηνπνηήζεηο” Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη 

ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα απαηηνχλ απφ ηηο νληφηεηεο λα παξέρνπλ γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηακεηαθέο 

ξνέο θαη κεηαβνιέο κε ηακεηαθήο θχζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Δηήζιες Βεληιώζεις ζηα ΓΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2014-2016, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016. Ζ θαησηέξσ 

βειηίσζε έρεη εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ θαησηέξσ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 
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ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο:Γηεπθξίληζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ 

πξνηύπνπ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξίληζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαο φηη νη απαηηήζεηο 

γλσζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ, εθηφο απφ εθείλεο ησλ παξαγξάθσλ Β10-Β16, ηζρχνπλ γηα ηηο 

ζπκκεηνρέο ηεο νληφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελα 

γηα πψιεζε, σο θαηερφκελα γηα δηαλνκή ή σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5 

«Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο». 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 

λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία 

Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά  είλαη ππνρξεσηηθά 

γηα  κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα. 

Πξόηππα θαη Σξνπνπνηήζεηο Πξόηππσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ.: 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

ηηο 24 Ηνπιίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ 

ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν πξφηππν ζα αληηθαηαζηήζεη ην 

ΓΛΠ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9.Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθηφο απφ ην ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε  ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία  

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9, θαζψο  ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ 

ζην κέιινλ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

Σν ΓΠΥΑ 9  εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 2016. 

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο» 

ηηο 28 Μαΐνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» θαη 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ πξνηχπνπ πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 

2015 είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. 

Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο  ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ 15, ΔΓΓΠΥΑ 18 θαη 

ΜΔΓ 31. 

Σν λέν πξφηππν θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

κηα ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο εζφδσλ 
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ή ηνλ θιάδν. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ζα εθαξκφδνληαη επίζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

θεξδψλ θαη δεκηψλ απφ ηελ πψιεζε νξηζκέλσλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ 

απνηεινχλ παξαγσγή απφ ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (π.ρ., πσιήζεηο αθηλήησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Θα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο 

γλσζηνπνηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ππνρξεψζεηο απφδνζεο, αιιαγέο ζηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκβαζεο θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο.Σν ΓΠΥΑ 15 πηνζεηήζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2016. 

Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 15, θαζψο  ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ 

πξνηχπνπ ζην κέιινλ κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

Πξόηππα θαη Σξνπνπνηήζεηο Πξόηππσλ πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ.: 

ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» 

ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην πξφηππν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο 

απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ππφινηπα ησλ «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 

Ρπζκηδφκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεο 

ζε πειάηεο, ζε ηηκή ή πνζνζηφ πνπ ππφθεηηαη ζε εηδηθή ξχζκηζε απφ ην θξάηνο. 

Σν ΓΠΥΑ 14 επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ λα ζπλερίζεη λα 

ινγηζηηθνπνηεί, κε κηθξέο αιιαγέο, ηα ππφινηπα ησλ «κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ξπζκηδφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ» ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα, ηφζν θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ 

ΓΠΥΑ φζν θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ππφινηπα θαη νη θηλήζεηο απηψλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ζηηο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο, απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ 

ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ελψ ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο»  

ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2016 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 16 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ 

είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη 

εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην 

ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο 

ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα 

αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ΓΠΥΑ 17 «Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα»  

ηηο 18 Μαΐνπ 2017 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 17, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην πθηζηάκελν πξφηππν ΓΠΥΑ 4.  

To ΓΠΥΑ 17 ζεζπίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ θαηαρψξηζε, απνηίκεζε, παξνπζίαζε θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ κε ζηφρν ηελ παξνρή κηαο πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθεο πξνζέγγηζεο απνηίκεζεο 

θαη παξνπζίαζεο γηα φια ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.  

Σν ΓΠΥΑ 17 απαηηεί ηελ απνηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ ηξέρνπζα αμία κε ηε ρξήζε: 

 ακεξφιεπησλ αλακελφκελσλ ζηαζκηζκέλσλ εθηηκήζεσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε βάζε 

επηθαηξνπνηεκέλεο παξαδνρέο,  

 πξνεμνθιεηηθψλ επηηνθίσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ζπκβάζεσλ 

θαη εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη κε θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

έθδνζε ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ. 

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2021 

θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 10  (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 

(Σξνπνπνίεζε) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» - Πώιεζε ή Δηζθνξά 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηνπ Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνύο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ 

Ζ θχξηα ζπλέπεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο πνπ εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2014, είλαη φηη 

νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα επηρείξεζε (είηε 

ζηεγάδεηαη ζε κηα ζπγαηξηθή ή φρη). Έλα  κεξηθφ θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

ζηεγάδνληαη ζε κηα ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 

ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ (Σξνπνπνίεζε) “Σαμηλόκεζε θαη 

επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ”  

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο 

ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά ή ζε παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ 

νπνία κία παξνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ’ νινθιήξνπ ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα πνζφ πξνο 

θάιπςε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνίεζε) «Δθαξκνγή ηνπ λένπ ΓΠΥΑ 9 κε ην ΓΠΥΑ 4».  

Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 επηεκβξίνπ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΠΥΑ 4 ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

αλεζπρίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ΓΠΥΑ 9), 

πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ απφ ην ζπκβνχιην  ΓΠΥΑ 4. Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ 

δχν πξνζεγγίζεηο: επηθάιπςε θαη  αλαβνιή. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα: 

 δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο  πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίζνπλ ζηα 

ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, θαη φρη ζην θέξδνο ή ηε δεκία, ηελ αζηάζεηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ ην 

ΓΠΥΑ 9 εθαξκφδεηαη πξηλ απφ ηηο λέεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. 

 παξέρεη  ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηά θχξην ιφγν ζπλδένληαη κε ηηο 

αζθάιεηεο, κηα πξναηξεηηθή πξνζσξηλή εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ΓΠΥΑ 9 κέρξη ην 2021.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο» 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΠΥΑ 15. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

ΓΠΥΑ 15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ, αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία 

δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ εληνιέα ή 

ηνλ εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ 

επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

θακία επίπησζε. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018 

θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δηήζιες Βεληιώζεις ζηα ΓΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2014-2016, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016,  

έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Γ.Π.Υ.Α. 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηαγξάθεη  ηηο «Βξαρππξφζεζκεο εμαηξέζεηο απφ ηα Γ.Π.Υ.Α.» πνπ πξνβιέπνληαλ απφ 

ην Πξνζάξηεκα Δ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 κε ην αηηηνινγηθφ φηη έρνπλ ππεξεηήζεη πιένλ ηνλ ζθνπφ ηνπο θαη δελ 

είλαη πιένλ απαξαίηεηεο. 

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) Δπηκέηξεζε πγγελώλ Δπηρεηξήζεσλ ή Κνηλνπξαμηώλ ζηελ εύινγε αμία 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε επηινγή πνπ δίλεηαη νη επελδχζεηο ζε ζπγγελήο ή ζε θνηλνπξαμίεο πνπ 

θαηέρεηαη απφ κηα νληφηεηα πνπ είλαη έλαο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ή άιιεο 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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νληφηεηαο  πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηκεηξεζνχλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

είλαη δηαζέζηκε γηα θάζε κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή ή θνηλνπξαμία μερσξηζηά θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε.  

ΓΛΠ 40 « Δπελδπηηθά αθίλεηα» Μεηαθνξέο Δπελδπηηθώλ αθηλήησλ 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα κεηαθέξεη έλα αθίλεην πξνο ή απφ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα, φηαλ, θαη κφλν 

φηαλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο αιιαγήο ηεο ρξήζεο. Μηα αιιαγή ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη, εάλ ην αθίλεην πιεξνί ή 

παχεη λα πιεξνί, ηνλ νξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. Μηα αιιαγή ζηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε 

ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί έλδεημε κηαο αιιαγήο ζηε ρξήζε.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 

θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΓΓΠΥΑ 22 Γηεξκελεία «πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη Πξνθαηαβνιέο» 

Ζ Γηεξκελεία 22 δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ είζπξαμε ή ηελ 

πιεξσκή πξνθαηαβνιψλ ζε μέλν λφκηζκα. πγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα 

φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη έλα κε λνκηζκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα κε λνκηζκαηηθή 

ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πιεξσκή ή ηελ είζπξαμε πξνθαηαβνιψλ πξηλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

αλαγλσξίζεη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έμνδν ή έζνδν. χκθσλα κε ηε δηεξκελεία ε εκεξνκελία ηεο 

ζπλαιιαγήο, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, είλαη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο 

αλαγλψξηζεο ησλ κε λνκηζκαηηθψλ πξνπιεξσκψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο απφ ιήςε 

πξνθαηαβνιήο. Δάλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε εκεξνκελία ηεο 

ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πιεξσκή ή είζπξαμε. 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη 

δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΓΓΠΥΑ 23 Γηεξκελεία «πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη Πξνθαηαβνιέο» 

Ζ Γηεξκελεία 23 έρεη εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθή δεκία), ηηο 

θνξνινγηθέο βάζεηο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο 

θαη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο νξζφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ 

ρεηξηζκψλ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη: 

• εάλ νη θνξνινγηθέο ρεηξηζκνί πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζπιινγηθά ή εμαηνκηθεπκέλα θαη ππφ ηελ 

παξαδνρή φηη νη έιεγρνη ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο έρνληαο πιήξε γλψζε 

ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ: 

• ε πηζαλφηεηα λα γίλεη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθήο 

δεκίαο), ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ, ησλ 

αρξεζηκνπνίεησλ πηζηψζεσλ θφξνπ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ ηηο θνξνινγηθέο 

Αξρέο θαη  
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• ε επαλαμηνιφγεζε ησλ θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ εάλ αιιάμνπλ ηα γεγνλφηα θαη νη πεξηζηάζεηο 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη 

δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

2.3 Υξήζε εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρώλ 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα µε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ απφ ηελ Δηαηξεία. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο 

παξαδνρέο πνπ γίλνληαη βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη 

αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, φπνηε απαηηείηαη. Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά µε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη 

ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηκεζεί. 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απνθιίζεηο ησλ 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία επαλεμεηάδνληαη εθφζνλ αθνξνχλ κφλν 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ή αλ αθνξνχλ θαη ζηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο νη απνθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ ηξέρνπζα 

θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο.  

2.4 Ξέλν λόκηζκα 

Οη ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

fixing ηνπ Γειηίνπ Σηκψλ ηεο Δ.Κ.Σ., φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ είλαη 

εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ 

εκεξνκελία απηή. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζην 

ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 

2.5 Έζνδα θαη έμνδα 

Αλαγλώξηζε εζόδσλ  

Οη πξφζνδνη ραξηνθπιαθίνπ αλαγλσξίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο: α) κεξίζκαηα απφ κεηνρέο εηζεγεκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαζψο θαη ζε 

Υξεκαηηζηήξηα ηνπ Δμσηεξηθνχ β) ηφθνπο πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ, repos, ινηπψλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ 

ηνλ ραξαθηήξα πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ θαη γ) έζνδα απφ ηφθνπο νκνιφγσλ ή ινηπψλ επελδχζεσλ µε 

ραξαθηήξα νκνιφγσλ. Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν θαηά ηελ εκεξνκελία απνθνπήο 

ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απφ αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ αλαγλσξίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζην 

ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ θαη πεξηιακβάλνπλ θέξδε ή δεκίεο απφ αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ (κεηνρέο, 

νκφινγα, ακνηβαία θεθάιαηα, απνηειέζκαηα απφ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θ.ιπ.) θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ απνηίκεζε ρξενγξάθσλ ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.  

ηνλ ινγαξηαζκφ «Άιια έζνδα-έμνδα» πεξηιακβάλνληαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (ρξεσζηηθέο ή 

πηζησηηθέο) απφ ζπλαιιαγέο ή θαη απνηίκεζε. 
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Αλαγλώξηζε εμόδσλ 

Οη δαπάλεο θαηαρσξνχληαη µε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο θαη δηαθξίλνληαη ζε δαπάλεο πνπ αθνξνχλ: 

α) ηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (ακνηβέο ζεκαηνθπιαθήο, δηαρείξηζεο, πξνκήζεηεο θαη έμνδα ζπλαιιαγψλ, 

ακνηβέο ηξίησλ θιπ.) 

β) ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο (ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ, ακνηβέο ηξίησλ, ελνίθηα, παξνρέο 

ηξίησλ, ηειεπηθνηλσλίεο, θιπ.) 

γ) ην θφξν ραξηνθπιαθίνπ ηνπ Ν. 3371/2005. 

2.6 Φόξνο ραξηνθπιαθίνπ 

Οη θφξνη πνπ αθαηξνχληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ηξέρνληα θφξν 

εηζνδήκαηνο. Γελ ππάξρνπλ αλαβαιιφκελνη θφξνη θαζψο δελ πξνθχπηνπλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ηνπ θαζεζηψηνο 

θνξνιφγεζεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη αλά 

εμάκελν. Ζ εηαηξία θνξνινγείηαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Νφκνπ 3371/2005 ε νπνία 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Νφκνπ  4389/2016 «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» ε 

νπνία νξίδεη φηη νη εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή θφξνπ, ν ζπληειεζηήο ηνπ 

νπνίνπ νξίδεηαη ζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο επηηνθίνπ παξέκβαζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο (Δπηηνθίνπ Αλαθνξάο), πξνζαπμαλφκελνπ θαηά κία (1) πνζνζηηαία κνλάδα θαη 

ππνινγίδεηαη επί ηνπ εμακεληαίνπ κέζνπ φξνπ ησλ επελδχζεσλ ηνπο, πιένλ δηαζεζίκσλ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. 

ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ Δπηηνθίνπ Αλαθνξάο, ε πξνθχπηνπζα λέα βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ ηζρχεη 

απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ επφκελνπ ηεο κεηαβνιήο κήλα. Ο νθεηιφκελνο θφξνο θάζε εμακήλνπ δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 0,375% ηνπ εμακεληαίνπ κέζνπ φξνπ ησλ επελδχζεψλ ηνπο, πιένλ ησλ δηαζεζίκσλ, ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο. Ο θφξνο απνδίδεηαη ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ησλ 

κελψλ Ηνπιίνπ θαη Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ απφ ηνλ ππνινγηζκφ. Με ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 

απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο. 

2.7 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο είλαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, νη 

βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο θαη νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. 

Σα δηαζέζηκα ηεο εηαηξείαο ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα µε ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

πνπ αθνξά ηηο Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ. 

ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πεξηιακβάλεηαη ην ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο ην νπνίν ε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο ην ραξαθηεξίδεη σο «θαηερφκελν γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο» Οη επηηξεπφκελεο επελδχζεηο πνπ 

ζπλζέηνπλ ην ραξηνθπιάθην ηεο Δηαηξείαο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 30 ηνπ λφκνπ 3371/2005 φπσο ηζρχεη. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε αξρηθή αλαγλψξηζε γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία ρσξίο λα επηβαξχλεηαη µε ηα έμνδα ηεο 

ζπλαιιαγήο, θαη ζηελ ζπλέρεηα απνηηκάηαη επίζεο ζηελ εχινγε αμία θαη ηαμηλνκείηαη ζην ινγαξηαζκφ 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε εχινγε αμία µέζσ ησλ απνηειεζκάησλ», φπσο νξίδεη ην Γ.Λ.Π. 39. 
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Γηα ηίηινπο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο (ρξεκαηηζηήξηα) (π.ρ. κεηνρέο, νκφινγα, παξάγσγα) 

σο εχινγε αμία ζεσξνχληαη νη δεκνζηεπκέλεο ηηκέο ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο ζπληαρζείζαο Οηθνλνκηθήο 

Καηάζηαζεο. 

Ζ ρξήζε παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ηίηισλ επηινγήο απφ ηελ εηαηξεία δηέπεηαη απφ ηηο  

ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

Σα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ αθνξνχλ ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα ηνπο απνθάζηζε φηη ε εχινγε αμία ηνπο ηαπηίδεηαη µε ηελ 

αμία ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία. 

Οη δεζκεχζεηο επί ησλ βξαρππξνζέζκσλ επελδχζεσλ αλαθέξνληαη ρσξηζηά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

αλαιχνληαη ζην πξνζάξηεκα. 

2.8 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεψο ηνπο 

κεησκέλεο θαηά ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. 

Οη δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζεκαληηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ παγίσλ 

θεθαιαηνπνηνχληαη. Οη ππφινηπεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο, πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε µε πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θεθαιαηνπνηνχληαη µφλν φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ 

αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επεξεαδφκελσλ ζηνηρείσλ. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο 

ζπληήξεζεο, επηδηφξζσζεο θιπ. ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ σο έμνδν, θαηά 

ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο. 

Οη απνζβέζεηο επηβαξχλνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο, θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

2.9 Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο είλαη βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα θαη ζπλεπψο δελ ππάξρεη αλάγθε γηα 

πξνεμφθιεζή ηνπο ζηελ παξνχζα αμία. Οη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο µε 

εθθαζαξηζκέλεο πσιήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο, κείνλ ηελ 

πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη µε βάζε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο. Καηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ζπλέηξεμε πξφβιεςε ζρεκαηηζκνχ ζρεηηθήο πξφβιεςε. 

2.10 Σακηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζην Σακείν ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ηα ηζνδχλακα ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ, φπσο είλαη νη θαηαζέζεηο repos, νη θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο βξαρείαο δηάξθεηαο ζε επξψ 
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θαη ζε μέλν λφκηζκα ξεπζηνπνηήζηκα ζε γλσζηφ πνζφ θαη ζπλεπψο δηαηξέρνπλ ακειεηέν θίλδπλν µκεηαβνιήο 

ηεο αμίαο ηνπο. 

Οη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία πνπ είλαη ε αξρηθή επέλδπζε ζπλ ηνπο 

δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο, απαιιαγκέλνπο απφ θνξνινγία, θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ. 

Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

είλαη εθπεθξαζκέλα ζε μέλα λνκίζκαηα, απνηηκνχληαη ζε Δπξψ µε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (fixing ηνπ 

Γειηίνπ Σηκψλ ηεο Δ.Κ.Σ.) πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 

2.11 Μεηνρηθό Κεθάιαην 

Οη θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη ζε 

κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ µε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε 

δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε πιένλ 

ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο αλά κεηνρή θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ «Κεθάιαην ππέξ ην άξηην» ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

2.12 Ίδηεο κεηνρέο 

Αλ ε Δηαηξεία απνθηήζεη ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο «ίδηεο κεηνρέο» ηφηε απηέο 

αθαηξνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηά ηεο. Καηά ηελ αγνξά, πψιεζε, έθδνζε, ή αθχξσζε ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα θέξδνο ε δεκία ζηα απνηειέζκαηα. 

2.13 Μεξίζκαηα 

Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα απεηθνλίδνληαη ζαλ ππνρξέσζε κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

2.14 Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα 

παξειζφλησλ γεγνλφησλ θαη είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο 

ππνρξέσζεο. 

2.15 Τπνρξεώζεηο 

Όιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ µε ηελ εχινγή ηνπο αμία. Οη ππνρξεψζεηο 

πξνο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο µε εθθαζαξηζκέλεο αγνξέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Οη ππνρξεψζεηο απηέο απεηθνλίδνληαη µε ηα ινγηζηηθά ηνπο ππφινηπα 

γηαηί δελ θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνεμφθιεζε ηνπο ζηελ παξνχζα αμία ιφγσ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα 

ηνπο. Δπίζεο νη ινηπέο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ πξαγκαηνπνηεζέληα είηε ππφ κνξθή 

πξφβιεςεο ππνρξεψζεηο φπσο, ε ακνηβή δηαρείξηζεο, ε ακνηβή απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ηα έμνδα 

ζεκαηνθπιαθήο, πξνκεζεπηέο θ.ιπ., δελ θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνεμφθιεζε ηνπο ιφγσ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 

ραξαθηήξα ηνπο. 
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2.16 Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 

Έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα ζπζηαηηθφ κέξνο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο:  

α) πνπ αλαιακβάλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο δχλαηαη λα απνθηά έζνδα θαη λα 

αλαιακβάλεη έμνδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε άιια 

ζπζηαηηθά κέξε ηεο ίδηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο)  

β) ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ 

ηεο νληφηεηαο γηα ζθνπνχο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζηνλ ηνκέα θαη ηελ εθηίκεζε 

ηεο απνδφζεψο ηνπ  

γ) γηα ην νπνίν δηαηίζεληαη ρσξηζηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. 

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε έλαλ κφλν επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, ήηνη ηελ δηαρείξηζε 

ραξηνθπιαθίνπ ρξενγξάθσλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ θαζψο θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3371/2005. θνπφο ηεο είλαη ε απνθφκηζε εζφδσλ θαη θεθαιαηαθψλ θεξδψλ ζε 

κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα.  

2.17 πλδεδεκέλα κέξε 

θνπφο ηνπ Γ.Λ.Π. 24 είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

εκπεξηέρνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζην ελδερφκελν 

φηη ε νηθνλνκηθή ζέζε θαη ην θέξδνο ή ε δεκία ηεο δχλαληαη λα έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ χπαξμε ζπλδεκέλσλ 

κεξψλ θαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα αλεμφθιεηα ππφινηπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεζκεχζεσλ, πνπ 

αθνξνχλ απηά ηα ζπλδεκέλα κέξε. Ζ εηαηξεία δε ζπλδέεηαη κε νηθνλνκηθή νληφηεηα, ε νπνία θαηαξηίδεη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (Γηαρείξηζε Δπελδχζεσλ), 

ζχκθσλα κε ηελ απφ 17/12/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, έρεη αλαηεζεί κε “χκβαζε 

Γηαρείξηζεο Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ”, ζηελ Alpha Trust ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ε νπνία 

αζθεί ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη θαζνξηζηεί. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξίζεη επίζεο Δπηηξνπή 

Δπελδχζεσλ, ε νπνία έρεη απνθιεηζηηθά ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηα επελδπηηθά ζέκαηα ηεο Δηαηξείαο.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο κε ζηφρν, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ ηνπ επελδπηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ, αλέζεζε κε ηελ σο άλσ ζχκβαζε ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζην Γηαρεηξηζηή, ν νπνίνο θαη 

ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θηλδχλσλ ραξηνθπιαθίσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην πξνθίι 

θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξείαο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη κεηξψληαη κε αθξίβεηα φινη νη 

βαζηθνί θίλδπλνη. 

χκθσλα κε ην Άξζξν 3 ηεο ππ’αξ. 3/645/30.04.2013 Απφθαζεο ηεο Δ.Κ., ε Δηαηξία επηιέγεη ηελ θαηάιιειε 

κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο έθζεζεο ζε θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 

Απηή νξίδεηαη σο ε κέζνδνο ηεο ζρεηηθήο δπλεηηθήο δεκηάο (Relative Value-at-Risk). 
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χκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ην ππφδεηγκα ηεο ζρεηηθήο δπλεηηθήο δεκηάο πνπ έρεη 

επηιεγεί, ιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ππφςε ην γεληθφ θίλδπλν αγνξάο θαη θαηά πεξίπησζε ηνλ ηδηνζπγθξαζηαθφ 

θίλδπλν. Οη ινηπνί θίλδπλνη, ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλν ην ραξηνθπιάθην ηεο ΑΔΔΥ, ιακβάλνληαη ππφςε 

ζην πιαίζην ησλ ειέγρσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ. Πιένλ απηψλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, 

εθηηκάηαη ε έθζεζε ζε θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ΑΔΔΥ ζηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. 

Ζ Δηαηξεία θαηέρεη ζην επελδπηηθφ ραξηνθπιάθηφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα βάζε ηεο επελδπηηθήο 

ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη αλαπηχμεη θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ λφκνπ 3371/2005 πνπ νξίδεη ηα επελδπηηθά φξηα θαη 

ην είδνο ησλ επελδχζεσλ ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσο ραξηνθπιαθίνπ. Σν επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην 

πεξηιακβάλεη κεηνρέο εζσηεξηθνχ θαη νκφινγα ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Ζ αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αλά 

θαηεγνξία επέλδπζεο έρεη σο εμήο: 

 30.6.2017 31.12.2016 

Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.* 10.343.393,67 

 

7.627.797,39 

Μεηνρέο Με εηζεγκέλεο 0,01 

 

0,01 

Κπβεξλεηηθέο Οκνινγίεο ** 498.284,50 

 

750.100,55 

Μεηξεηά (αθαηξνπκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ) 84.940,12 

 

592.404,73 

ύλνιν 10.926.618,30 

 

8.970.302,68 

* ζηηο κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ίδηεο κεηνρέο 

** ζηηο αμίεο ησλ νκνινγηαθψλ ηίηισλ ζπλππνινγίδνληαη θαη νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη 

3.1 Κίλδπλνο αγνξάο  

Ο θίλδπλνο αγνξάο αθνξά ηελ πηζαλφηεηα απψιεηαο ιφγσ κεηαβνιήο ησλ ηξερνπζψλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, 

επηηνθίσλ, ζπλαιιάγκαηνο θιπ. 

Ζ Δηαηξεία, γηα λα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν, επηιέγεη ηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο επελδχεη ζχκθσλα κε πνηνηηθά θαη 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Ζ Δηαηξεία δελ επελδχεη πάλσ απφ 20% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζε θηλεηέο αμίεο ηνπ 

ίδηνπ εθδφηε.  

Βαζηθή Καηαλνκή Υαξηνθπιαθίνπ: 

 30.6.2017 31.12.2016 

Μεηνρέο 94,66% 
 

85% 

Οκφινγα 4,56% 
 

8% 

Κίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο 

Οη επηδξάζεηο ηεο κεηαβνιήο ησλ ηζνηηκηψλ ησλ δηαθφξσλ λνκηζκάησλ δελ επεξεάδνπλ νπζησδψο ηα 

απνηειέζκαηα ηε Δηαηξείαο, επεηδή ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ ελεξγεηηθνχ επελδχεηαη ζε Δπξψ (€). 

Ννκηζκαηηθή Καηαλνκή Υαξηνθπιαθίνπ:  

 6/2017 12/2016 

Δπξψ 100% 100% 

 100% 100% 
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Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβνιέο ζηηο αγνξέο επηηνθίσλ. Οη δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ ξνψλ απφ κία επέλδπζε ή κία 

ππνρξέσζε. 

Οη ζέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ θέξνπλ θίλδπλν επηηνθίνπ είλαη νη θαησηέξσ (θίλδπλν 

επηηνθίνπ θέξνπλ θπξίσο ηα νκφινγα):  

 30.6.2017 31.12.2016 

Κπβεξλεηηθέο Οκνινγίεο  498.284,50 

 

750.100,55 

Αμία ε Κίλδπλν (Value at Risk (VaR) 

Ζ Δηαηξία δηαζθαιίδεη φηη ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο έθζεζεο ζε θίλδπλν είλαη θαηάιιειε θαη ε 

πιένλ αθξηβήο θαη αμηφπηζηε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, έρεη επηιεγεί ε κεζνδνινγία ηεο Ηζηνξηθήο Αμίαο ζε Κίλδπλν 

(Historical VaR) θαη ν ππινγηζκφο ηεο γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Effect. 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζρεηηθήο δπλεηηθήο δεκηάο εθαξκφδεηαη ζην ραξηνθπιάθην ηεο ΑΔΔΥ θαη ζην δείθηε 

αλαθνξάο ηνπ (benchmark index) ζε θαζεκεξηλή βάζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο:  

 δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ελελήληα-ελλέα ηνηο εθαηφ (99%),  

 πεξίνδνο παξαηεξήζεσλ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο (δηαθφζηεο 

πελήληα εξγάζηκεο κέξεο) απφ ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ, 

 ε δπλεηηθή δεκηά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ λα εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ (%) ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ (νκνίσο θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αλαθνξάο), 

 ειέγρεηαη πσο ε δπλεηηθή δεκία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο δελ ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο 

δπλεηηθήο δεκίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείθηε κφριεπζεο ηεο Δηαηξείαο ζε 2. 

Ζ εηθφλα ηεο εκεξήζηαο αμίαο ζε θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ δείθηε αλαθνξάο, γηα ην α’ εμάκελν ηνπ 

2017 θαη ην β’ εμάκελν ηνπ 2016 απνηππψλεηαη ζηνπο θαησηέξσ πίλαθεο: 

Α΄ Δμάκελν 2017 

market risk κέζε ηηκή κέγηζηε ηηκή ειάρηζηε ηηκή 

εκεξήζηα κεηαβνιή % ραξηνθπιαθίνπ 0,15% -2,22% 1,87% 

Value-at-Risk ραξηνθπιαθίνπ -2,11% -1,53% -2,58% 

Value-at-Risk Γείθηε Αλαθνξάο -3,90% -3,18% -5,04% 

ρέζε VaR ραξηνθπιαθίνπ πξνο VaR Γείθηε 
Αλαθνξάο 

54,33% 68,40% 45,76% 
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Β΄ Δμάκελν 2016 

market risk κέζε ηηκή κέγηζηε ηηκή ειάρηζηε ηηκή 

εκεξήζηα κεηαβνιή % ραξηνθπιαθίνπ 
0,14% 2,75% -1,77% 

Value-at-Risk ραξηνθπιαθίνπ 
-2,95% -2,23% -5,31% 

Value-at-Risk Γείθηε Αλαθνξάο 
-6,01% -5,04% -9,23% 

ρέζε VaR ραξηνθπιαθίνπ πξνο VaR Γείθηε 
Αλαθνξάο 

48,47% 61,81% 39,86% 

 

εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ κεζνδνινγία κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ 

επαηζζεζία ησλ απνδφζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηνρηθφο, επηηνθηαθφο, 

ζπλαιιαγκαηηθφο) ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλν ην ραξηνθπιάθην, αιιά θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο. Χο 

εθ ηνχηνπ, ζεσξείηαη φηη παξέρεη θαιχηεξε θαη πην ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ αγνξάο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. 

Δπηπιένλ, ε Δηαηξία δηελεξγεί πξφγξακκα αλαδξνκηθψλ ειέγρσλ (Back Testing), θαηά ην νπνίν ζπγθξίλεη ηηο 

κεηξήζεηο δπλεηηθήο δεκηάο πνπ έρεη ππνινγίζεη κε ηηο εκεξήζηεο κεηαβνιέο ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 

ΑΔΔΥ ζην ηέινο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο. Γηα ην α’ εμάκελν ηνπ 2017 δε ζεκεηώζεθε θακία 

ππέξβαζε. 

Πέξαλ απηψλ, ε Δηαηξία δηελεξγεί πξφγξακκα ειέγρσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress 

testing), βαζηδφκελν ζε απζηεξά θαη επαξθή θξηηήξηα ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. Οη έιεγρνη εθαξκφδνληαη ζε 

κεληαία βάζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, φπσο απηή ήηαλ δηακνξθσκέλε ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, θαη επηθεληξψλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ λα 

πξνθχςνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα αθξαία ηζηνξηθά ζελάξηα ή ζε ζπλζήθεο αζπλήζηζησλ αιιαγψλ, φπσο πρ ζε 

ζπλζήθεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ή πξαγκάησζεο θάπνηνπ πηζησηηθνχ γεγνλφηνο ζηηο αγνξέο φπνπ επελδχεη ην 

ραξηνθπιάθην ηεο Δηαηξίαο. Οη έιεγρνη θφπσζεο επηθεληξψλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ δελ θαιχπηνληαη 

πιήξσο απφ ηε κέζνδν δπλεηηθήο δεκηάο.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηίηινπο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, εθηηκάηαη ε επαηζζεζία ησλ ηηκψλ ησλ νκνιφγσλ ζε νξηαθή 

κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ ησλ επηηνθίσλ κέζσ ηνπ κεγέζνπο «duration».  

Οη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο έρνπλ σο εμήο: 

30.6.2017 

ελψ νη νκνινγηαθέο ηνπνζεηήζεηο ζην ηέινο ηνπ β’ εμακήλνπ 2016 ήηαλ νη θαησηέξσ: 

Όλνκα Αμηόγξαθνπ 
Σύπνο 

Αμηόγξαθνπ 
Αμία € πκκεηνρή % 

Duration 
Bid 

GGB 3% 24/2/12-24/02/2042  293.326,47 2,68% 14,556 

GGB 4,75% 10/04/14-17/04/19  204.958,03 1,88% 1,687 

  498.284,50 4,56%  
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31.12.2016 

3.2 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο αθνξά πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ππνρξέσζεο αληηζπκβαιινκέλσλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη θπξίσο ηα θξαηηθά θαη εηαηξηθά νκφινγα, νη ζπκθσλίεο 

επαλαγνξάο νκνιφγσλ (repos), νη απαηηήζεηο απφ αληηζπκβαιιφκελνπο ρξεκαηηζηέο θαζψο θαη ηα ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα ζηηο ηξάπεδεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θίλδπλνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηαλνκή ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ αλά βαζκίδα πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θίλδπλνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηαλνκή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αλά βαζκίδα 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ε νπνία ιακβάλεηαη κέζσ ηνπ  Bloomberg θαη πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε 

βαζκίδσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, φπσο απηέο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ηέζζεξεηο κεγαιχηεξνπο Οίθνπο 

Αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (S&P, Moody’s, Fitch, θαη DBRS ). ε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα 

είλαη αλάκεζα ζε δχν βαζκίδεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ρακειφηεξε. 

Σν ραξηνθπιάθην ηεο Δηαηξείαο ηελ 30.06.2017 πεξηέρεη επελδχζεηο ζε ηίηινπο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο 

(εηαηξηθά / θξαηηθά νκφινγα) θαη δελ πεξηέρεη ζπκθσλίεο επαλαγνξάο νκνιφγσλ: 

πηζησηηθόο θίλδπλνο 06 / 2017 

Βαζκίδα Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλόηεηαο Αμία πκκεηνρή % ζην ραξηνθπιάθην 

CCC 204.958,03 1,88% 

CCC+ 293.326,47 2,68% 

 498.284,50 4,56% 

Ζ αληίζηνηρε εηθφλα ζην ηέινο ηνπ δ’ ηξηκήλνπ ηνπ  2016 ήηαλ: 

πηζησηηθόο θίλδπλνο 12 / 2016 

Βαζκίδα Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλόηεηαο Αμία πκκεηνρή % ζην ραξηνθπιάθην 

CCC 492.703,83 5,49% 

CCC+ 257.396,72 2,87% 

 750.100,55 8,36% 

Απαηηήζεηο από Υξεκαηηζηέο 

Οη απαηηήζεηο απφ Υξεκαηηζηέο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν πσιήζεηο ρξενγξάθσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εκεξψλ 

ινγαξηαζκνχο πεξηζσξίνπ (margin accounts) θαη εγγπήζεηο. 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απηψλ ησλ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη κηθξφο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ 

πεξηζσξίνπ εθθαζάξηζε. 

Όλνκα Αμηόγξαθνπ 
Σύπνο 

Αμηόγξαθνπ 
Αμία € πκκεηνρή % 

Duration 
Bid 

GGB 3,375% 17/07/14-17/07/2017 FIX 298.304,79 3,33% 0,47 

GGB 4,75% 10/04/14-17/04/19 FIX 194.399,04 2,17% 2,08 

GGB 3% 24/2/12-24/02/2042 FIX 257.396,72 2,87% 13,73 

  
750.100,55 8,36%  
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Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 

Ζ Δηαηξεία έρεη θαηαζέζεηο θπξίσο ζηηο Σξάπεδεο ησλ νπνίσλ ε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ζύκθσλα κε ηνλ 

νίθν S&P αλαιχεηαη σο εμήο: 

 6 / 2017 12 / 2016 

Alpha Bank CCC+ 
CCC+ 

Societe Generale Βank and Trust A 
A 

Piraeus Bank CCC+ CCC+ 

Source: Eikon 

Παξάγσγα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε Δηαηξεία δελ έθαλε ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. 

3.3 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο, ιφγσ έιιεηςεο απαξαίηεηεο ξεπζηφηεηαο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αθνξά 

επίζεο ην βαζκφ ξεπζηνπνίεζεο κηαο επελδπηηθήο ζέζεο ή κέξνπο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. (σο πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο θαη ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ πιήξε ξεπζηνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ).  

χκθσλα κε απηφ, γηα δεδνκέλε ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, εθηηκάηαη ην πνζνζηφ πνπ δχλαηαη λα 

ξεπζηνπνηεζεί αλά εκέξα θαζψο θαη ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ πιήξε ξεπζηνπνίεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, βάζεη ηεο εκπνξεπζηκφηεηαο ησλ επηκέξνπο ζέζεσλ απηνχ (πεγή Bloomberg). Γηα ζθνπνχο 

ζπληεξεηηθήο πξνζέγγηζεο, ζεσξείηαη φηη δελ δχλαηαη λα ξεπζηνπνηεζεί φγθνο κεηνρψλ πνπ λα ππεξβαίλεη ην 

έλα ηξίην ηνπ κέζνπ φξνπ εκεξήζησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. Λακβάλνληαο ηε ζχλζεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηελ 31.12.2016 θαη 30.06.2017 νη παξαπάλσ εθηηκήζεηο δηακνξθψλνληαη σο αθνινχζσο: 

Γπλαηφηεηα πιήξνπο 

ξεπζηνπνίεζεο ζέζεο 

(κέξεο) 

06 / 2017 12 / 2016 

Αμία πκκεηνρή % ζην 

ραξηνθπιάθην 

Αμία πκκεηνρή % ζην 

ραξηνθπιάθην 

1 εκέξα 2.813.983,96 25,75% 2.364.782,05 26,36% 

2 εκέξεο 662.475,45 6,06% 795.552,50 8,87% 

3 εκέξεο 1.016.485,34 9,30% 323.986,53 3,61% 

5 εκέξεο 341.320,00 3,12% 143.839,50 1,60% 

έσο 10 εκέξεο 376.220,32 3,44% 319.662,00 3,56% 

έσο 30 εκέξεο 940.410,53 8,61% 282.256,86 3,15% 

> 30 εκέξεο 4.192.498,08 38,37% 3.397.717,95 37,88% 

 10.343.393,68 94,66% 7.627.797,39 85,03% 

Σν ππφινηπν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κε βάζε ηνλ πίλαθα επελδχζεσλ ζηηο 30.6.2017 είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε 

ρξεκαηηθά δηαζέζηκα νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο, ελψ ππάξρεη θαη ππφινηπν ζε 

νκνινγίεο ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία αληίζηνηρα ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ, 

ψζηε λα ππνινγηζζεί ε ξεπζηφηεηα. 
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3.4 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα λα πξνθιεζεί άκεζα ή έκκεζα 

δεκία απφ έλα εχξνο παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Δηαηξείαο, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ππνδνκέο ηεο αιιά θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο νη δηάθνξνη 

πάξνρνη, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηα γεληθψο απνδεθηά πξφηππα επελδπηηθήο δηαρεηξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Ο ζηφρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηνξηζζνχλ νη 

πηζαλέο δεκηέο ηεο θήκεο ηεο θαη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο. Σε 

ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο έρεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. 

ηηο 16/07/2014 γλσζηνπνηήζεθε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο φηη ε ALPHA TRUST-ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ 

Α.Δ.Δ.Υ, σο Ο.Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4209/2013 πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

ζηελ Οδεγία 2011/61/ΔΔ ζρεηηθά κε ηνπο Γηαρεηξηζηέο Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ , 

γλσζηνπνίεζε ηελ πξφζεζή ηεο φηη σο Ο.Δ.Δ. ηνπ σο άλσ λφκνπ δελ ζα είλαη απηνδηαρεηξηδφκελνο αιιά 

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζήο ηεο ζηελ Alpha Trust ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ 

ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ, σο εμσηεξηθνχ δηαρεηξηζηή 

(εμσηεξηθφο Α.Δ.Γ.Ο.Δ.Δ.).  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξίαο, ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (Γηαρείξηζε Δπελδχζεσλ) θαζψο ε 

παξνρή ππεξεζηψλ δηνίθεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4209/2013, ζχκθσλα κε ηελ απφ 

17/12/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, έρεη αλαηεζεί κε “χκβαζε Γηαρείξηζεο Οξγαληζκνχ 

Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ”, ζηελ ALPHA TRUST. Καη νη δχν εηαηξείεο επνπηεχνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο. 

Δπηπξφζζεηα ζεκεηψλεηαη φηη: 

α)  Ζ αλσηέξσ ζχκβαζε αλαλεψλεηαη ηαθηηθά, ζε εηήζηα βάζε, θαη εγθξίλεηαη θάζε θνξά απφ ηελ Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

β)  Βάζε λφκνπ φια ηα ρξεφγξαθα θαη ηα δηαζέζηκα ηεξνχληαη απφ αλεμάξηεην ζεκαηνθχιαθα, ν νπνίνο 

ππνγξάθεη θαη ηνπο πίλαθεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ πνπ δεκνζηεχνληαη θαη ηίζεληαη ππφςε ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ. 

γ)  Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπλεξγάδεηαη θαη παξαθνινπζεί ηελ ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ Alpha Trust ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ 

ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ θαη απνζαξξχλεη θαη ειαρηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζέκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.  

δ) Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ 

απηψλ θαη επηιχεη άκεζα ηα ιεηηνπξγηθά ζέκαηα πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ. 

Κίλδπλνο Αληηζπκβαιινκέλνπ: γηα ηελ εθηίκεζή ηνπ απνηππψλνληαη νη θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο/ 

ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελν, ήηνη ηνλ ζεκαηνθχιαθα, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο 
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πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο. ε πεξίπησζε πνπ πξνβεί ζε πξάμεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα κε-δηαπξαγκαηεχζηκα ζε νξγαλσκέλε αγνξά, ν θίλδπλνο αλά αληηζπκβαιιφκελν ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ηε δπλεηηθή δεκία, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ 

Ζ Δηαηξεία απνηηκά ηα δηάθνξα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ θαηέρεη ζηελ εχινγε αμία απηψλ φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ πην πξφζθνξν θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 

Ζ Δηαηξεία εκθαλίδεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ζε εχινγε αμία αθνινπζψληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 7 σο εμήο: 

Δπίπεδν 1: Απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο κε ηε ρξήζε ηηκψλ ελεξγνχο αγνξάο. 

Δπίπεδν 2: Απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αδηακθηζβήηεηα αληηθεηκεληθέο ηηκέο ζρεδφλ ελεξγνχο αγνξάο ή ηηκέο πνπ πξνέξρνληαη ακέζσο ή εκκέζσο 

απφ ζηνηρεία ηεο αγνξάο. 

Δπίπεδν 3: Απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηα 

νπνία δελ ζεσξνχληαη αδηακθηζβήηεηα αληηθεηκεληθά. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ηεο Δηαηξείαο θαηεγνξηνπνηεκέλα 

ζχκθσλα κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο απηψλ. 

  Δπίπεδν 1 
Δπίπεδν 

2 
Δπίπεδν 

3 ύλνιν 

30/6/2017         

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε εύινγε αμία 
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ         

Μεηνρέο 10.065.966,89 - - 10.065.966,89 

Οκφινγα 492.216,00 - - 492.216,00 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε 
εύινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 10.558.182,89 - - 10.558.182,89 

          
  
         

  Δπίπεδν 1 
Δπίπεδν 

2 
Δπίπεδν 

3 ύλνιν 

31/12/2016         

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε εύινγε αμία 
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ         

Μεηνρέο 7.618.935,40 - - 7.618.935,40 

Οκφινγα 732.249,34 - - 732.249,34 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε 
εύινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 8.351.184,74 - - 8.351.184,74 
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Σαμηλόκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζε εύινγεο αμίεο 

 

30/6/2017           

Απαηηήζεηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζηελ εύινγε αμία κέζσ 
ησλ απνηειεζκάησλ 

Δπελδύζεηο θαη 
δηαθξαηνύκελα 
κέρξη ηε ιήμε 

Γάλεηα θαη 
απαηηήζεηο 

Γηαζέζηκα 
πξνο 

πώιεζε 
πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ύλνιν 

Δπελδχζεηο 10.558.182,89 - - - 10.558.182,89 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 
(εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνθαηαβνιψλ θαη 
ησλ πξνβιέςεσλ) 

  - 30.599,72 - 30.599,72 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα - - 611.598,13 - 611.598,13 

ύλνιν 10.558.182,89 0,00 642.197,85 0,00 11.200.380,74 

            

    

  

Τπνρξεώζεηο 
Τπνρξεώζεηο ζε 

απνζβεζκέλν θόζηνο 

Τπνρξεώζεηο ζε 
εύινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο ύλνιν 

    

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
(εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνθαηαβνιψλ θαη 
ησλ πξνβιέςεσλ) 

512.675,76 - 512.675,76     

Γάλεηα - - 0,00     

ύλνιν 512.675,76 0,00 512.675,76     

 

 

31/12/2016           

Απαηηήζεηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζηελ εύινγε αμία κέζσ 
ησλ απνηειεζκάησλ 

Δπελδύζεηο θαη 
δηαθξαηνύκελα 
κέρξη ηε ιήμε 

Γάλεηα θαη 
απαηηήζεηο 

Γηαζέζηκα 
πξνο 

πώιεζε 
πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ύλνιν 

Δπελδχζεηο 8.351.184,74 - - - 8.351.184,74 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 
(εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνθαηαβνιψλ θαη 
ησλ πξνβιέςεσλ) 

  - 20.332,42 - 20.332,42 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα - - 772.455,94 - 772.455,94 

ύλνιν 8.351.184,74 0,00 792.788,36 0,00 9.143.973,10 

    

  

Τπνρξεώζεηο 
Τπνρξεώζεηο ζε 

απνζβεζκέλν θόζηνο 

Τπνρξεώζεηο ζε 
εύινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο ύλνιν 

    

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
(εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνθαηαβνιψλ θαη 
ησλ πξνβιέςεσλ) 

208.072,45 - 208.072,45     

Γάλεηα - - 0,00     

ύλνιν 208.072,45 0,00 208.072,45     
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4 Αθαζάξηζηα έζνδα (έμνδα) δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ  

  
1/1-

30/6/2017 
1/1-

30/6/2016 

Πξφζνδνη ραξηνθπιαθίνπ 135.123,12 124.097,71 

Κέξδε/(Εεκηέο) απφ αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ 2.400.955,95 -580.897,98 

ύλνιν εζόδσλ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ 2.536.079,07 -456.800,27 

Οη πξφζνδνη ραξηνθπιαθίνπ πεξηιακβάλνπλ κεξίζκαηα κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην, ηφθνπο 

θαηαζέζεσλ θαη νκνινγηψλ πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί θαζψο θαη ηφθνπο πνπ είλαη απαηηεηνί, βάζεη ρξνληθήο 

αλαινγίαο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη αλαιχνληαη σο εμήο:  

  
1/1 - 

30/6/2017 
1/1 - 

30/6/2016 

Μεξίζκαηα κεηνρψλ  121.000,37 111.292,79 

Σφθνη θαηαζέζεσλ  55,75 80,74 

Σφθνη νκνινγηψλ 14.067,00 12.724,18 

ύλνιν πξνζόδσλ ραξηνθπιαθίνπ 135.123,12 124.097,71 

 

Σα έζνδα απφ αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ αλαγλσξίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε εχινγε αμία µέζσ ησλ απνηειεζκάησλ» ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη πεξηιακβάλνπλ θέξδε απφ αγνξαπσιεζίεο 

ρξενγξάθσλ (κεηνρέο, νκφινγα, ακνηβαία θεθάιαηα, απνηειέζκαηα απφ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα θ.ιπ.) θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ απνηίκεζε ρξενγξάθσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα ν ινγαξηαζκφο «Κέξδε/ (Εεκηέο) απφ αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ» ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ 2017 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

  
1/1 - 

30/6/2017 
1/1 - 

30/6/2016 

Κέξδε/(Εεκηέο) απφ αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ 173.324,51 -331.515,48 

Κέξδε/(Εεκηέο) απφ απνηίκεζε ρξενγξάθσλ 2.223.891,44 -249.382,50 

Κέξδε/(Εεκηέο) απφ αγνξαπσιεζίεο νκνιφγσλ 3.740,00 0,00 

ύλνιν θεξδώλ / (δεκηώλ) από αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ 2.400.955,95 -580.897,98 

5 Κόζηνο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ 

Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ «Κφζηνο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ» έρεη σο εμήο: 

  
1/1 - 

30/6/2017 
1/1 - 

30/6/2016 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 374.106,98 75.153,77 

Φφξνη - Σέιε 4.185,53 2.043,06 

Γηάθνξα έμνδα 9.920,47 3.749,83 

ύλνιν θόζηνπο δηαρεηξίζεσο ραξηνθπιαθίνπ 388.212,98 80.946,66 



 

45 

 

6 Άιια έζνδα-έμνδα 

Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ «Άιια έζνδα-έμνδα» έρεη σο εμήο: 

  
1/1 - 

30/6/2017 
1/1 - 

30/6/2016 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ρξεσζηηθέο -142,49 -201,89 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πηζησηηθέο 0,00 424,58 

Λνηπά 0,00 1.042,87 

ύλνιν άιισλ εζόδσλ - εμόδσλ -142,49 1.265,56 

7 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ «Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο» έρεη σο εμήο: 

  

1/1 - 
30/6/2017 

1/1 - 
30/6/2016 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 119.689,55 169.389,35 

Παξνρέο ηξίησλ 11.112,76 12.613,07 

Φφξνη - Σέιε 591,46 1.313,50 

Γηάθνξα έμνδα 14.934,51 11.171,38 

Πξνκήζεηεο θαη δηάθνξα έμνδα 370,63 201,78 

ύλνιν εμόδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 146.698,91 194.689,08 

8 Φόξνο ραξηνθπιαθίνπ (Ν.3371/2005)  

Ο θφξνο πνπ ινγίζζεθε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ αλαιχεηαη σο 
αθνινχζσο:  
 

  
1/1 - 

30/6/2017 
1/1 - 

30/6/2016 

Φόξνο Ν.3371/2005 -37.906,91 -29.248,03 

 

Ζ εηαηξία θνξνινγείηαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.3371/2005, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ  

ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ην άξζξν 45 ηνπ Ν.4389/2016. Mε ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο.  

9 Βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή 

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή, ηα νπνία θαη ηαπηίδνληαη κε ηα απνκεησκέλα, ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ 

θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ 

ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

  
1/1 - 

30/6/2017 
1/1 - 

30/6/2016 

Κέξδε/(Εεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο 1.963.117,78 -760.418,48 

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ 407.113 417.608 

Βαζηθά Κέξδε/(Εεκίεο) θαηά κεηνρή (επξώ αλά κεηνρή) 4,8220 -1,8209 
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10 Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 

Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» αλαιχεηαη σο εμήο: 

  30/6/2017 31/12/2016 

Δγγχεζε γηα κίζζσζε απηνθηλήηνπ  1.230,00 1.230,00 

Δγγχεζε γηα ηελ κίζζσζε γξαθείσλ  1.250,00 1.250,00 

ύλνιν ινηπώλ ζηνηρείσλ κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 2.480,00 2.480,00 

11 Άιιεο απαηηήζεηο 

Ο ινγαξηαζκφο «Άιιεο απαηηήζεηο» αλαιχεηαη σο εμήο: 

  30/6/2017 31/12/2016 

Απαηηήζεηο απφ ειιεληθφ δεκφζην 46.853,08 46.853,08 

Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο γηα ρξεκαηηζηήξην παξαγψγσλ 1,22 1,22 

Σφθνη δνπιεπκέλνη νκνινγηψλ  6.068,50 17.851,20 

Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα 22.050,00 0,00 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 1.358,80 1.155,00 

ύλνιν άιισλ απαηηήζεσλ 76.331,60 65.860,50 

 

Οη απαηηήζεηο απφ ην ειιεληθφ δεκφζην πεξηιακβάλνπλ παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο 46.853,08 επξψ πνπ 

θαηαβιήζεθαλ αρξεσζηήησο (εθθξεκεί αγσγή ηεο Δηαηξείαο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα είζπξαμε ηεο 

απαίηεζεο απηήο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε απαίηεζε απηή ζα εηζπξαρζεί θαη δελ απαηηείηαη λα 

δηελεξγεζεί πξφβιεςε γηα ηπρφλ απνκείσζε) . 

12 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε εύινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  

Ο ινγαξηαζκφο «ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ» αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

  30/6/2017 31/12/2016 

Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 10.065.966,88 7.618.935,39 

Μεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 0,01 0,01 

Οκνινγίεο εζσηεξηθνχ 492.216,00 732.249,34 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 10.558.182,89 8.351.184,74 

 

Οη κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε ηελ ηηκή 

θιεηζίκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έηνπο κε βάζε ην Ζκεξήζην Γειηίν Σηκψλ ηφζν ηεο θχξηαο φζν θαη 

ηεο ελαιιαθηηθήο αγνξάο. 

Σα νκφινγα απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε ηελ ηηκή πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ δεπηεξνγελή 

αγνξά θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έηνπο κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ δίλεη ην πξαθηνξείν Bloomberg. 

13 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Ο ινγαξηαζκφο «ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα» αλαιχεηαη σο εμήο: 
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  30/6/2017 31/12/2016 

Σακείν 1.133,92 99,29 

Καηαζέζεηο φςεσο ζε επξψ 607.892,74 765.446,97 

Καηαζέζεηο φςεσο ζε Ξ.Ν. 2.571,47 6.909,68 

ύλνιν ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ 611.598,13 772.455,94 

14 Μεηνρηθό Κεθάιαην 

Ζ εηαηξεία θαηά ηελ 30/6/2017 έρεη κεηνρηθφ θεθάιαην θαηαβεβιεκέλν πνζνχ επξψ 6.681.728,00 ην νπνίν 

δηαηξείηαη ζε 417.608 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 16 επξψ αλά κεηνρή. 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «κεηνρηθφ θεθάιαην» έρεη σο εμήο: 

  
Πνζό ζε 

επξώ 
Σεκάρηα 
κεηνρώλ 

Σηκή 
αλά 

κεηνρή 

Τπόινηπν 1/1/2016 6.681.728,00 417.608 16 

Τπόινηπν 31/12/2016 6.681.728,00 417.608 16 

Τπόινηπν 30/6/2017 6.681.728,00 417.608 16 

15 Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «δηαθνξά ππέξ ην άξηην» έρεη σο εμήο: 

  30/6/2017 31/12/2016 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 1.033.023,00 1.033.023,00 

 

 
16 Λνηπά απνζεκαηηθά 

Ο ινγαξηαζκφο «ινηπά απνζεκαηηθά» αλαιχεηαη σο εμήο: 

  30/6/2017 31/12/2016 

Σαθηηθό απνζεκαηηθό 2.586.211,41 2.586.211,41 

17 Απνηειέζκαηα εηο λέν 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ έρεη σο εμήο: 

Τπόινηπν 1/1/2016 -2.034.520,95 

Κέξδε ρξήζεσο 1.1-31.12.2016 703.861,22 

Τπόινηπν 31/12/2016 -1.330.659,73 

Κέξδε ρξήζεσο 1.1-30.6.2017 1.963.117,78 

Τπόινηπν 30/6/2017 632.458,05 

18 Ίδηεο κεηνρέο 

Ζ Δηαηξεία αλαθνίλσζε ζηνπο κεηφρνπο ηεο θαη ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη ε απφ 7/6/2016 Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο απνθάζηζε λα εγθξίλεη ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ 

θ.λ. 2190/1920.  
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 28/6/2016 απνθάζηζε φηη ζα πξνβεί ζε αγνξά ηδίσλ 

κεηνρψλ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 4/7/2016 έσο 6/6/2018, κε αλψηαηε ηηκή αγνξάο ην πνζφ ησλ 50,00 

επξψ αλά κεηνρή θαη θαηψηαηε ηηκή αγνξάο ην πνζφ ηνπ 1,00 επξψ αλά κεηνρή. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ηδίσλ 

κεηνρψλ πνπ ζα απνθηεζνχλ ζην αλσηέξσ δηάζηεκα δελ ζα ππεξβεί ηνλ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

10% ηνπ εθάζηνηε ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο. 

Οη ίδηεο κεηνρέο εκθαλίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε αξλεηηθά ελψ θαη ηα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

ξεπζηνπνίεζή ηνπο θαηαρσξνχληαη απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε.  

Ζ θίλεζε ησλ ηδίσλ κεηνρψλ έρεη σο εμήο: 

 

Τπόινηπν 31/12/2016 8.500,31 

Αγνξά ίδησλ κεηνρψλ 202.431,88 

Τπόινηπν 30/6/2017 210.932,19 

Ζ εηαηξία θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/1/2017 έσο 30/6/2017 πξνέβε ζηελ αγνξά 14.420 ίδησλ κεηνρψλ. 

19 Οθεηιέο από θόξνπο 

Ο ινγαξηαζκφο «νθεηιέο απφ θφξνπο» αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

  30/6/2017 31/12/2016 

Φόξνο Ν.3522/2006 23.634,86 20.934,35 

 

Ζ εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε ηνπ 2007. Γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ 2011, 2012, 2013 θαη 

2014 ε Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1159/22.07.2011 απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή. Γηα 

ηε ρξήζε ηνπ 2015 ε Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1124/18.6.2015 ελψ γηα ηε 

ρξήζε 2016 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή κε βάζε ηελ παξαπάλσ 

εγθχθιην.  

εκεηψλεηαη φηη έρεη εθδνζεί απφ ην ΓΔΚ Αζελψλ, Δληνιή Σαθηηθνχ Διέγρνπ γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2008 

θαη 2009. 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη δεδνκέλνπ ηνπ ηδηαίηεξνπ 

ηξφπνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Δηαηξηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

20 Μεξίζκαηα πιεξσηέα 

Ο ινγαξηαζκφο «κεξίζκαηα πιεξσηέα» αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Τπόινηπν 1/1/2016 9.565,66 

Καηαβνιέο κεξηζκάησλ ζην δεκφζην ιφγσ παξέιεπζεο πεληαεηίαο -7.956,26 

Τπόινηπν 31/12/2016 1.609,40 

Τπόινηπν 30/6/2017 1.609,40 
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Σν ππφινηπν ηεο 30.6.2017 αλαιχεηαη σο εμήο: 

  30/6/2017 

Μεξίζκαηα ρξήζεσο 2013 1.609,40 

ύλνιν κεξηζκάησλ πιεξσηέσλ 1.609,40 

21 Άιιεο ππνρξεώζεηο 

Ο ινγαξηαζκφο «ινηπέο ππνρξεψζεηο» αλαιχεηαη σο εμήο: 

  30/6/2017 31/12/2016 

Alphatrust Α.Δ.Γ.Α.Κ.Ο.Δ.Δ. 26.780,30 2.590,80 

Πηζησηέο δηάθνξνη 19.195,31 35.760,66 

Οθεηιή ζηνπο κεηφρνπο απφ κείσζε θεθαιαίνπ 163.022,00 163.022,00 

Ακνηβέο κειψλ Γ 14.318,00 3.976,95 

Φφξνο θαη ραξηφζεκν ακνηβψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2.434,08 0,00 

ΔΦΚΑ 1.733,42 0,00 

Έμνδα ρξήζεο δνπιεπκέλα 6.200,00 0,00 

Πξφβιεςε πξφζζεηεο ακνηβήο Alpha trust 276.708,00 0,00 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 2.284,65 2.284,65 

ύλνιν ινηπώλ ππνρξεώζεσλ 512.675,76 207.635,06 

22 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ 

πνπ λα έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο 

Δηαηξείαο. 

Γελ πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο απφ κειινληηθφ 

θνξνινγηθφ έιεγρν ιφγσ ηνπ εηδηθνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο ζην νπνίν ππάγεηαη θαη δελ ζρεκαηίζηεθε 

πξφβιεςε. Γελ ππάξρνπλ άιιεο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

23 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαη άιιεο ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο  

Ζ Δηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην είλαη επξέσο δηαηεζεηκέλν 

ζην επελδπηηθφ θνηλφ. Καηά ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ 2017 ππάξρεη έλαο κέηνρνο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 10% θαη 

θαηέρεη ην 10,927 % ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Χο ζπλδεδεκέλα κέξε ζεσξνχληαη επίζεο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο 

θαζψο θαη ηα πιεζηέζηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

Ακνηβέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξνεγθξίλεη θαη εγθξίλεη ηηο ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαζψο θαη ηηο ακνηβέο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ.  

εκαληηθέο ζπκβάζεηο 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

Δηδηθφηεξα νη ζπκβάζεηο απηέο είλαη: 
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Γηαρείξηζε Δπελδπηηθνύ Υαξηνθπιαθίνπ  

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (Γηαρείξηζε 

Δπελδχζεσλ), ζχκθσλα κε ηελ απφ 17/12/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, έρεη 

αλαηεζεί κε “χκβαζε Γηαρείξηζεο Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ”, ζηελ ALPHA TRUST 

απφ ηελ νπνία θαη αζθήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1/01-30/06/2017 κε βάζε ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή πνπ 

έρεη θαζνξηζζεί. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο απηήο, ε νπνία εγθξίζεθε απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο 19/4/2017 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3371/2005, αλ δελ θαηαγγειζεί, 

αλαλεψλεηαη απηφκαηα γηα έλα έηνο θάζε θνξά κε έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξίζεη επίζεο Δπηηξνπή Δπελδχζεσλ, ε νπνία έρεη 

απνθιεηζηηθά ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηα επελδπηηθά ζέκαηα ηεο Δηαηξίαο. Γηα ηηο παξερφκελεο 

απηέο ππεξεζίεο ε ακνηβή ηεο ALPHA TRUST νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 1,5% εηεζίσο επί ηεο εκεξήζηαο 

ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο «ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ», φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ εκεξήζην πίλαθα 

επελδχζεσλ, πξνζαπμαλφκελεο θαηά ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο θάζε είδνπο απαηηήζεηο θαη κεηνχκελεο 

θαηά ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο ππνρξεψζεηο απφ αγνξέο ρξενγξάθσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε 

επηηπγραλφκελε εηήζηα πνζνζηηαία απφδνζε ηεο «ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ» είλαη ζεηηθή, ε «ALPHA TRUST» ζα 

δηθαηνχηαη επηπιένλ ηεο ακνηβήο, πξφζζεηε ακνηβή (success fee) ε νπνία ζα είλαη ίζε κε 20% επί ηεο 

επηηεπρζείζαο ζεηηθήο απφδνζεο. 

 Δπίζεο κε ηελ σο άλσ ζχκβαζε, έρεη αλαηεζεί ζηελ ALPHA TRUST ε παξνρή ππεξεζηψλ δηνίθεζεο 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4209/2013, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζε λνκηθέο ππεξεζίεο, 

ππεξεζίεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο, ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο κεηφρσλ, έιεγρν ηεο ηήξεζεο 

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, ινηπέο ππεξεζίεο δηνίθεζεο, δηαθήκηζε, εκπνξηθή πξνψζεζε θιπ. Γηα ηηο 

παξερφκελεο απηέο ππεξεζίεο ε ακνηβή ηεο ALPHA TRUST νξίδεηαη ζε 4.265,00€ κεληαίσο πιένλ 

ΦΠΑ.  

Γαλεηζκόο ππαιιήινπ  

 Ζ Δηαηξεία, έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε δαλεηζκνχ ελφο κηζζσηνχ απφ ηελ ALPHA TRUST ηνλ νπνίν 

απαζρνιεί σο εζσηεξηθφ ειεγθηή επίζεο κε πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε.  

Μηζζώζεηο  

 Δθκηζζσηήο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, ζηα γξαθεία επί ηεο νδνχ Σαηνΐνπ 21, Κεθηζηά, είλαη ε εηαηξεία 

ALPHA TRUST ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ. Σν κίζζσκα αλέξρεηαη ζε 647,50 

επξψ κεληαίσο. 

Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαζψο θαη ηα πνζά ησλ ζεκαληηθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 

01/01/2017-30/06/2017 έρνπλ σο θάησζη: 
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 Δκθάληζε ησλ ζπλαιιαγώλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Λνηπώλ πλνιηθώλ Δζόδσλ 

  
1/1- 

30/6/2017 
1/1- 

30/6/2016 

Alpha Trust     

-   Ακνηβή γηα δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ 91.949,24 70.677,40 

-   Ακνηβή γηα success fee 276.708,00 0,00 

-   Ακνηβή γηα δαλεηζκφ ππαιιήινπ 21.576,00 21.431,00 

-   Ακνηβή γηα ππνζηήξημε ινγηζηεξίνπ 31.731,60 31.518,35 

  421.964,84 123.626,75 

      

Alpha Trust Διιεληθή Γε ΑΔ Κηεκαηηθή       

-   Ακνηβή γηα ελνίθηα 3.885,00 3.885,00 

      

Ακνηβέο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ     

- Ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  40.000,00 42.000,00 

- Ακνηβέο Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 12.805,84 12.500,00 

- Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ΔΦΚΑ 7.376,11 0,00 

  60.181,95 54.500,00 

 
 

 Δκθάληζε ζπλαιιαγώλ ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

  30/6/2017 31/12/2016 

  Τπνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο 

Alpha Trust Α.Δ.Γ.Α.Κ.Ο.Δ.Δ 303.488,30 2.590,80 

Ακνηβέο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  14.318,00 3.976,95 

      

  30/6/2017 31/12/2016 

  Απαηηήζεηο Απαηηήζεηο 

Alpha Trust Διιεληθή Γε ΑΔ Κηεκαηηθή   1.250,00 1.250,00 

Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 19/4/2017 ελέθξηλε λα δνζνχλ γηα ηε ρξήζε 2017 ακνηβέο 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 200.000,00 θαη 100.000,00 γηα ην Α’ εμάκελν ηνπ 2018. 

Δπίζεο, γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ελέθξηλε επηπιένλ πνζφ 25.000,00 επξψ γηα ηε ρξήζε 2017 θαη 

12.500,00 γηα ην Α’ εμάκελν ηνπ 2018.  

24 Άιιεο πιεξνθνξίεο 

 Σα κέιε ηνπ Γ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ή ζην θεθάιαην άιισλ εηαηξεηψλ είλαη ηα εμήο:  

 Ο θ. Alexander Zagoreos είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ: The World Trust Fund, 

Aberdeen Emerging Smaller Companies Opportunities Fund, Alpha Trust Andromeda Fund. 

 O θ. Φαίδσλ – Θεφδσξνο Σακβαθάθεο είλαη Αληηπξφεδξνο ηεο ALPHA TRUST A.E. Γηαρείξηζεο 

Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ θαη Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ θαη ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ 
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θεθάιαην απηήο κε πνζνζηφ 20,492%. Δπίζεο είλαη Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

ηεο εηαηξείαο «Φπηηθή Δηαηξεία Αλαπηπμηαθή Α.Δ.» θαη ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην απηήο κε 

πνζνζηφ 67,61%, Μέινο Γ.. ηεο ID HOLDINGS S.A. θαη κεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην απηήο κε 

πνζνζηφ 100%, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηεο εηαηξείαο «Quest πκκεηνρψλ Αλψλπκε 

Δηαηξεία», Αληηπξφεδξνο Γ..-αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηεο BRIQ PROPERTIES Α.Δ. 

Δπελδχζεσλ ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία, κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

εηαηξείαο «Taylor Young Investment Management Limited».  

 Ο θ. Anastasios Adam είλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο «Optima Fund Management 

LLC» (Νέα Τφξθε. 

 Ο θ. Νηθφιανο Κπξηαδήο είλαη αληηπξφεδξνο θαη κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηεο «Ergoman A.E.».  

 Ο θ. James Edward Jordan είλαη Μέινο Γ.. ησλ THE FIRST EAGLE FAMILY OF MUTUAL 

FUNDS θαη JZ CAPITAL PARTNERS, LLC (GUERNSEY INVESTMENT TRUST COMPANY). 

 Οπδεκία επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, ζπκθσλία, ζχκβαζε ή ζπλαιιαγή ππήξμε κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ 

εηαηξηψλ ζην θεθάιαην θαη ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ ηα σο άλσ κέιε ηνπ Γ.. ή θαη νη θχξηνη 

κέηνρνη ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ απφ ην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 

 Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ 30/6/2017 δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ, ελψ έρεη ζπλάςεη θαη ζπκβάζεηο µε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.  

 Ζ ππεξαμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο ηελ 30/6/2017 ήηαλ 2.223.891,44 επξψ. 

 Ζ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο θαηά ηελ 30/6/2017 ήηαλ 26,165 επξψ. 

 Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο θαηά ηελ 30/6/2017 ήηαλ 18,43 επξψ. 

25 Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 

 
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο 30

εο
 Ηνπλίνπ 2017, ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα 

θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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